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DET ELEMENTÆRE ØKONOMISKE KREDSLØB

Det økonomiske Samfund er en ganske overordentlig sammen
sat Organisme. For de fleste Mennesker staar det derfor som noget,
kun de specielt sagkyndige efter aarelangt Studium kan forstaa, og
foreligger der til offentlig Forhandling økonomiske Foranstaltninger
af større Betydning, viser der sig da ogsaa hos Vælgerbefolkningen
en kendelig Usikkerhed. Man løber vild i de mange Beregninger og
bliver træt af de lange Talrækker, og <len Stilling, man ender med
at indtage, afhænger i de fleste Tilfælde af den Tillid, man af andre
Grunde nærer til sine politiske Repræsentanter, men ikke af økono
misk Indsigt. Nu skal det ikke nægtes, at der er mange Omraader
af det økonomiske Liv, som kræver en speciel Indsigt og ikke kan
bedømmes af den almindelige Vælgerbefolkning, men hvis dette
galdt om det økonomiske Liv som Helhed, saa maatte Følgen deraf
blive, at det vilde være taabeligt at overlade den almindelige Valgret
Afgørelsen paa disse Omraader.

Men saaledes forholder det sig heller ikke. Hvad der foreligger
til Afgørelse for den almindelige Vælgerbefolkning, er ikke saa
danne særlige Foranstaltninger men de store Hovedlinier for det
økonomiske Livs Styrelse. Og her gælder det blot om Indsigt i de
afgørende Grundlove, som er forholdsvis simple og let forstaaelige.
Hvad der her kan stille sig hindrende i Vejen for en Forstaaelse,
er som Regel kun en Tilbøj.elighed til at blive staaende ved de nær
mest liggende Følger af en eller anden økonomisk Foranstaltning,
man følger den ikke til det Punkt, hvor den griber ind i de elemen
tære økonomiske Grundprocesser.

Det forholder sig med Socialøkonomien som med Lægevidenska
ben. Kun den faguddannede Læge vil kunne bedømme og behandle
de mange specielle Sygdomstilfælde; men det organiske Livs
Grundlove kan gøres forstaaelige for enhver. Ved Opdagelsen af
Cellen som alle Organismers Grundelement er det blevet muligt for
vore Dages Læger at gøre større 'og virkningsfuldere Indgreb i
Legemet end man tidligere blot vovede at drømme om; man kan

Økonomisk
Indsigt og
den almin
delige Valg
ret.
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med betydelig Sikkerhed forudse de Virkninger, som en Indgriben
i Legemets tilsyneladende saa uoverskuelige Funktioner vil føre
med sig. Og Lægmanden har lært at forstaa, at Sygdommens Symp
tomer ikke er ,det samme som Sygdommens Aarsager, og at disse
altid findes i en Forstyrrelse af de elementære fysiologiske Grund
processer . Om disses Beskaffenhed kan enhver skaffe sig en saa
stor Viden, at han kan bedømme de almindelige Vilkaar for Lege- .
mets Sundhed. Hygiejnens store Betydning i vore Dage beror paa
Lægernes Indsigt, der klarlægger Forholdene, og paa Befolkningens
Forstaaelse, der sætter den i Stand til at bedømme Sammenhængen
mellem det, Lægerne tilraader, og Livets Grundlove.

Ganske paa samme Maade forholder det sig med Samfundets
økonomiske Liv. Det er ikke Vælgerbefolkningens Sag at agere
Kvaksalver og gøre de faguddannede Socialøkonomer overflødige.
Men det er dens Ret og Pligt at dømme om, hvorvidt de almene
Foranstaltninger, disse foreslaar, staar i Overensstemmelse med
det økonomiske Livs Grundlove eller ikke. Intet Samfund kan i
Længden trives, som ikke er sundt i sin Rod. Men det er meget vel
muligt, at en enkelt Klasse eller særlige Grupper af Interesser kan
trives ved Foranstaltninger, som er til Skade for Samfundet i dets
Helhed. De trives, mens Samfundet sygner; dør Samfundet tilsidst,
vil de selvfølgelig ogsaa dø, men denne Eventualitet kan ligge saa
langt ud i Fremtiden, at den ikke synderlig interesserer det nu
levende Slægtled. Af al Magt kan disse økonomiske Særinteresser,
der er Snyltere paa det hele Samfund, derfor kæmpe for Bevarelsen
af de usunde Forhold, der er deres Livsbetingelser. Derfor gælder
det, at Samfundet som Helhed er agtpaagivenr, og at det evner at
vurdere alle Forslag, der fremkommer til Varetagelse af slige Sær
interesser, ved at undersøge deres Forhold til de elementære øko
nomiske Grundprocesser. Denne Vurdering er slet ikke vanske
ligere, end at den almindelige Vælgerbefolkning kan foretage den;
der kræves dertil kun Forstaaelse af, at ingen nok saa indviklet
økonomisk Proces følger andre Love end dem. der gælder i det
daglige Livs elementæreste økonomiske Forhold, og en fast Vilje
Iii at indordne alle Særinteresser under Hensynet til hele Samfun
dets økonomiske Sundhed.

KØB OG SALG

Det elementære Grundlag, hvorpaa ethvert økonomisk Forhold'
hviler, er Køb og Salg eller Ombytning af bearbejdede Stoffer.
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Kærnen i Samfundets økonomiske Liver den ganske ligefrem
me Ting, at Menneskei ved sit Arbejde forvandler dt: i Naturen
forefundne Stoffer til Forbrugsgenstande, og at de forskellige Men
neskers Arbejde knyttes sammen gennem Ombytning af saadanne
Frembringelser, gennem Køb og Salg. De menneskelige Fornøden
heder, Trangen og Evnen til at bruge, bliver i Tidens Løb af en
~aare mangfoldig Art j men Tilfredsstillelsen af dem afhænger be
standig af Menneskers Bearbejdelse af forefundne Raastoffer. Ud
vekslingen af Arbejdsprodukterne og Sammenknytningen af de for
skellige Menneskers Arbejde kan i Tidens Løb foregaa paa den
mangfoldigste Maade, men det vedbliver ikke desto mindre aitsam
men at være Køb og Salg.

Man kunde herimod straks rejse den Indvending, at der i hvert
Fald hos Kuiturmennesket findes en Mængde Fornødenheder, som
ikke synes at kunne tilfredsstilles ved en Bearbejdelse af Raastof,
der forefindes i Naturen. De sjælelige Fornødenheder, som kræver
æstetisk, videnskabelig, sædelig eller religiøs Tilfredsstillelse, sy
nes ikke at kræve Bearbejdelse af et forefundet Raastof j i ait Fald
vilde den Omstændighed, at der til saadanne Fremstillinger kræves
Sten, Træ, Papir, Blæk o. s. v. kun angive noget ganske under
ordnet. Men det Raastof, som bearbejdes ved disse aandelige Virk
somheder, er det aandelige Materiale, vi har i Menneskets Drifter.
Lidenskaber og Vurderinger. Det er det, vi gennem Videnskaben
stræber at forstaa,. gennem Kunst, Moral og Religion at opdrage.
d. v. s. omdanne saaledes, at Personen fa ar større Værdi for sig
selv og andre. Ad tusinde Veje faar denne Opdragelse af Menne
skets Sjæleliv den største indgribende Betydning for hans Arbejde
med de materielle Stoffer. Der ligger en umaadelig økonomisk Værdi
i Menneskets Udholdenhed, Skarpsindighed, Begejstring og Rede
lighed. Erkendelsen heraf har ført til, at dette aandelige Arbejde
ogsaa i Samfundet indgaar under Ombytningens Lov, som Køb og
Salg, om end under noget særlige Former.

Ligeledes kunde man gøre gældende, at der findes andre Grund
former for Sammenknytning af Menneskers Arbejde end Køb og
Salg. Magten til at røve og Trangen til at give er begge Kendsger
ninger, der spiller en stor Rolle for Menneskers Samliv, men de
kan ikke bringes ind under Synspunktet for Køb og Salg. Vi indrøm
mer straks dette hvad angaar Magten til at røve. Men samtidig vil
man indrømme, at denne Magt er det økonomiske Liv fjendtlig, at
den maa svækkes og saa vidt mulig helt ophæves; naar det økono
miske Livs Interesser skal varetages. I Retsstaten vil Magten til at
røve principielt set blive at betragte som ikke eksisterende.

Ombytning
af bearbej
dede Stoffer.

Aandeligt
Arbejde.

Magt til ~t

røve og
Trang lil at
give.
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Den økono
miske Linie
strækker sig
fra Arbejdet
med Natu
ren og dens

Stoffer til
den færdige

Vare

Trangen til at give kunde derimod synes nerop at burde vokse
med Kulturen, saa dens Forhold til det økonomiske Livs Køb og
Salg bliver vanskeligere at affinde sig med. Ingen kan være blind
for, at denne Trang øver en betydelig Indflydelse i Samfundslivet,
og at den har en meget stor økonomisk Rækkevidde. Livet vilde
blive aandelig set fattigere og snevrere, hvis den gensidige Hjælp
somhed forsvandt eller forringedes. Men man ved ogsaa, at denne
Trang kan ytre sig baade forstandigt og uforstandigt, og det vil slet
ikke sige andet, end at Trangen til at give maa styres af Overvejel
sen af, hvad der gavner eller skader den, man vil hjælpe. Styrker
man ved sin Hjælp den paagældendes Evne til at leve Livet, saa
gavner man, svækker man hans Evne dertil, saa skader man. Men
dette vil slet ikke sige andet, end at den enkelte Velgører maa
handle ud fra sin Kærlighed og sin Forstand paa dette Livs
omraade, som ligger udenfor hans økonomiske Interesser, hvor
imod Samfundet som saadant i sin Hjælpsomhed ikke kan skille
Barmhjertighedens og Økonomiens Omraader fra hinanden. Sam
fundets Hjælp er kun gavnlig, naar den ved at skabe Udsigt til
Hjælp for den enkelte forøger hans eller Samfundets hele økono
miske Kraft. Samfundets Hjælp er kun paa sin Plads, naar den er
den rimelige Pris, for hvilken man køber større økonomisk Sund
hed, stærkere Livsmod og større Arbejdsvilje hos de enkelte Bor
gere. I sit Væsen er Humaniteten i den sociale Lovgivning en Forret
ning, der ikke kan stride mod Lovene for Køb og Salg uden at blive
uforstandig og skadelig.

FORBRUGET ER FORMAALET FOR AL VIRKSOMHED

I Købet til Ude i Livet, som det leves rundt om os, det brogede, sammen-
Forbrug af satte økonomiske Liv, hvori vi selv -deltager hver eneste Dag, Ander

den færdige vi uden Vanskelighed den Tap, hvorom det hele drejer sig. Gaar
Vare mun- . d' KI d . f k b V' f kkder al økono- man IO I et æ emagaslO or at ø e en mIer ra e, er man en
misk Virk- Forbruger, der vil tilfredsstille en Fornødenhed og erhverve en
somhed ud færdig Vare. Har man faaet den, bruger man den op, og dermed er

denne Vares Saga slut. Hvorledes var derimod dens Forhistorie?
Magasin~t, hvor Frakken sælges, faar sine Varer fra et Skræd

derfirma, Skrædderen faar sit Klæde fra en Fabrik (Knapper.
Traad, Synaale fra andre Fabrikker). Klædefabrikken faar sit Raa
stof fra et Spinderi og dette sit Raastof fra en Landmand, paa hvis
Mark Faarene græsser. Den færdige Vare. som den ligger fremme
paa Disken for K':unden, der vil bruge den, har saaledes bag sig en
større eller mindre Række Virksomheder, der har deres Udgangs
punkt i selve Arbejdet med Naturen og Fremskaffelsen af det na-



Det elementære økonomiske Kredsløb. II

turlige Raastof. Enhver Vare fører os gennem Mellemled ud til
selve Naturen. Snart er det Bondens Mark, hans Korn eller Krea
turer, snart er det en Jærngrube, et Kulleje eller en Petroleums
kilde. De MeIlemled, som bearbejder Raastoffet, staar selv som For
brugere af andre Virksomheders Frembringelser. Klædefabrikken
forbruger Sten til sin Bygning, Maskiner og Kul til sin Drift. Dens
Inventar giver Snedkeren noget at bestille, Papir, Blæk, elektrisk

.Lys o. s. v. knytter den sammen med en Række andre Virksom
heder. Men hver enkelt Linie begynder i Naturen og ender i For
bruget af den færdige Vare. Dette er saaledes den elementære øko
nomiske Proces, der af Naturens Raastof fremstiller den færdige
Genstand; med Forbruget for øje arbejder den hele Række Virk
somheder; af Forbruget er de afhængige; glipper Forbruget, stand
ser hele Maskineriet. Det indviklede fremkommer kun ved, at man
ge saadanne Linier krydser hinanden; men hver enkelt af disse

.Linier har den samme Bygning, og det Sammenspil, som fremkom
mer ved deres Krydsning, kan ikke blive godt og sundt, hvis den
enkelle Linie lider Brud i sin elementære Bygning.

Med Forbruget for øje arbejder det altsammen. Dette sker dog Arbejdet

ikke saaledes, at først melder Forbrugeren sig, og saa sætter de en- sker paa For

kelle Virksomheder sig i Gang for at tilfredsstille ham. Tvertimod ventning om

er Forholdet det, at alle Mellemleddene arbejder med et forventet Salg

Forbrug som Formaa1. De arbejder saaledes paa en Risiko. idet
Forventningerne kan slaa fejl, og i saa Tilfælde bevirker Skuffelsen,
at Mellemleddene standser deres Virksomhed. og .at der indtræder
økonomiske Kriser. Forbruget viser sig saaledes stadig som Toppen
og Formaalet; svigter det svigter det hele Vejen igennem. At finde
Forbrugeren, at beregne hans Fornødenheders Art og Omfang
rigtigt, eventuelt vække nye til Live hos ham, bliver en Ting af den
yderste Vigtighed.

Alle de forskellige Virksomheder, som munder ud i den færdige De 4 Hoved

Vare paa Disken, kan findes paa samme Egn eller i de forskellig- poster for

ste Himmelstrøg. Denne geografiske Fordeling har slet ingen Betyd- Fr~e~~ngen
ning for Liniens økonomiske Bygning. Magasinet kan ligge i Køben- a yttet

havn. Skrædderfirmaet i Berlin, Klædefabrikken i Chemnitz, Spin-
deriet i Skotland, medens Ulden kan komme fra Australien. Men
hvor end Virksomhederne ligger, betales de alle af Forbrugeren.
Alle har de Udgifter at bestride og en Fortjeneste at inkassere. For-
brugeren betaler det altsammen . Enhver Virksomhed har at betale
sit Materiale og dernæst Løn til sine Arbejdere, Rente af den Kapi-
tal der arbejdes med, Leje af den Plads, den, bortset fra Lokalets
Udstyrelse, lægger Beslag paa, og Udbytte til Lederen, deri ind-
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befattet foruden hans personlige Indtægt de Summer, som er nød
vendige til at amortisere den faste Kapital (Maskiner, Bygninger
etc.) og til at udvide Forretningen. Disse Poster skal enhver Virk
somhed bestride; de findes i alle Virksomheder, og der er ingen
Virksomhed, som har flere.

Vi kan da danne os et skematisk Billede af, hvorledes de enkelte
Virksomheder ernæres af Forbruget. Sælges der i et givet Tids
rum, daglig, ugentlig, maanedlig eller hvad man viI for 5000 Kr. i
Magasinet, viI dette Beløb fordele sig over alle Mellemleddene, ind
tiI det sidste Restbeløb havner hos Bonden, hvis Faar leverede Ul
den, d. v. s. i Virksomheden med Naturens Raastof. Skemaet viI
se saaledes ud:

I Bonden I Spinderiet IKlædefabrik. ISkrædderiet IMagasinet

Arbejdsløn .... 100

I

600 600 200 100
Kapitalrente ... 200 300 300 100 200
Jordleje ...... 100 200 200 100 100
DriftsudbyUe ... 200 400 400 30C) 300

Sum ... l 600 1500 1500 700 700

Magasinet modtager af sine Kunder 5000 Kr., beholder deraf
700 Kr. og betaler Skrædderen 4300 Kr. Denne tilbageholder sine
700 Kr. og betaler Klædefabrikanten 3600 Kr. Denne tager deraf
1500 Kr. og giver Spinderiet 2100 Kr., og Spinderiet endelig be
holder 1500 Kr. og giver Bonden 600 Kr. for hans Vip. Dermed
er der gjort Rede for alle 5000 Kr. Hvis et af Mellemleddene kunde
skydes ud, eller kunde arbejde med mindre, vilde der enten blive
mere til Fordeling blandt de øvrige, eller Kunderne kunde faa Va
rerne saa meget billigere.

Karakteren af de enkelte Udbetalinger, som hver Virksomhed
har at svare, er ogsaa noget, som enhver i sin daglige Virksomhed
har Lejlighed til at blive klar over. Det kan ikke volde nogen Van
~kelighed, at det kan hænde, at den samme Mand baade er Drifts
leder, Ejer af den Kapital. der indestaar i Forretningen og Ejer Rf
den Jord. hvorpaa den drives. Derved ophører de enkelte Konti ikke
at være forskellige.

Arbejdsløn Arbejdslønnen er Betaling for den Værdi, som Arbejderen fører
ind i Forretningen, og den bruges af Arbejderen til at leve for. Men
at Arbejderen ernærer sig, vil kun sige, at han i Forhold til Forret
ningen fornyer eller muligvis udvider sin Arbejdsevne. Den ydede
Betaling strømmer paa denne Maade tilbage til Forretningen ved at
bevare dens Arbejdskræfter. Desuden er Arbejderen, idet han for-
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bruger sin Løn, selv Kunde i Forretningen. Han udgør sin Del af
det Marked, for hvis Skyld der overhovedet arbejdes. Den hele
Række Virksomheder er saaledes interesseret i hans Købeevne. Jo
højere Løn Arbejderne faar, desto mere kan Forretningen sælge.

Kapitalrenten maa ligeledes opfattes som et Vederlag for den Kapitalrente

Nytte, som Brugen af Kapitalen bringer Forretningen. Da Kapitalen
gør Arbejdets Art mangfoldigere og dets Ydeevne større, er der i
Kapitalrenten ligesaa vel som i Arbejdslønnen blot ydet et Vederlag
for en Værdi, som er modtaget. Renten er Midlet til at fastholde
Kapitalen, saa den vedblivende yder sin Tjeneste;· den strømmer
derfor ligesom Arbejdslønnen igen tilbage til den Forretning, som
betaler den. Derimod er Kapitalen ikke som Arbejderen Forbruger.
Det er kun Kapitalejeren, der som Menneske ogsaa forbruger de
færdige Varer, men Kapitalen som saadan forbruger ikke.

Drijtsudbyttet er den Part, som Forretningens Leder eller Inde- Driftsudbytte

haver beholder. Af denne Part skal han leve ligesom Arbejderen af
sin Løn, men han skal tillige forny og helst udvide den i Forretnin-
gen staaende Kapital. Maskiner, Inventar o. des!. slides og for-
svinder efterhaanden ved Brugen. De maa stadig repareres, for-
nyes, eventuelt ombyttes med helt andre mere tidssvarende, d. v. s.
de maa indenfor en passende Tidsfrist amortiseres. Dernæst skal
Forretningen helst vokse, d. v. s. den skal have Tilgang af ny Ka-
pital. Denne kan enten faas ved Tilskud udefra og beror da paa
den Tillid, som Forretningens Trivsel indgyder; eller den kan ska-
bes ved selve denne Trivsel, idet Kapitalen ved den Anvendelse.
den faar, forøger Arbejdets Produktivitet saameget, at der frem-
kommer mere end det, som medgaar til Kapitalens Fornyelse.

Saaledes strømmer ogsaa det som Driftsudbytte udbetalte Beløb
atter tilbage til Forretningen. AlIe disse tre Faktorer trives ved For
retningens Trivsel og vil lide Skade ved dens Tilbagegang. Forret
ningen er selv afhængig af, at ingen af de tre lider Overlast. Det
er kun en ganske overfladisk Betragtning, der kan nære den An
skuelse, at der bestaar en fjendtlig Kappestrid imellem dem. Naar
Arbejderne søger at højne deres Løn ved at tilrive sig en Del af de
Summer, som gaar til Kapitalrente eller Driftsudbytte, saa forudsæt
ter dette, at der har fundet en uretmæssig Fordeling Sted. Men selv
om dette i Praksis jevnlig kan være Tilfældet, saa gælder alligevel
den Hovedregel, at en vilkaarlig Forringelse af de to andre Fak
torers Andel ikke kan foregaa uden til Skade for hele Forretningen
og derigennem for Arbejderne selv. Kapitalen forsvinder, hvis den
ikke faar den nødvendige Rente; Driftslederen mister Evnen til at
vedligeholde og udvide Forretningen, hvis Midlerne dertil berøves
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ham, og faar han ikke den personlige Fortjeneste, han vilde kunne
opnaa i anden Virksomhed, lader han Forretningen falde.

Men heller ikke Driftslederen har Interesse af at holde Arbejder
nes Løn nede. Han er interesseret i, at deres Arbejdsevne vedlige
holdes og om mulig forøges, og han er interesseret i, at de er saa
gode Købere som mulig. Tvinger Arbejderne Lønnen for højt op,
værger han sig ved at sætte Varepriserne op, og Arbejderne maa
da som Købere ved Disken aflevere det opnaaede Løntillæg og maa
ske mere til. Tvinger han Arbejdernes Løn ned, udsætter han sig
for at faa ringere Arbejde og mindre Afsætning. Denne Gensid'ig
hed i Interesser kan det praktiske Liv ofte tilsløre; vi skal længere
frem se Grundene dertil og nærmere undersøge de Love, som be
stemmer baade Arbejdsløn, Kapitalrente og Driftsudbytte.

]ordlejen er den fjerde Faktor i Udbyttets Fordeling, og den for
holder sig i væsentlige Henseender anderledes end de øvrige tre.
Denne jordlej'e beror derpaa, at enhver menneskelig Virksomhed,
lige fra den, der umiddelbart arbejder med Naturen og dens Raastof
fer, til den, der bortsælger Varerne paa Disken, kræver en Plads
at virke paa, og at ikke enhver Plads er lige god. Hvis al jord er
optaget, vil man være villig til at betale en Afgift blot for at faa Lov
til at eksistere og kunne komme til at arbejde; og dernæst vil man
være villig til at betale mere for at faa den bedre Plads fremfor den
mindre gode, saaledes at Afgiften helt eller delvist udsletter Forskel
len mellem de paagældende Arbejdspladsers Værdi for Arbejdet.

Forskellen paa jord kan enten være en Bonitetsforskel eller en
Beliggenhedsforskel. jordens Bonitet er enten dens forskellige Frugt
barhed eller dens forskellige Rigdom paa Mineralier og .Metaller.
Dens Beligghenhed bestemmer de større eller mindre Omsætnings
muligheder . Hvis nu jordlejen var saa høj, at det for Brugeren blev
pekuniært ganske ligegyldigt, om han dyrkede mager eller god jord,
dyrkede jorden som Agerbruger eBer bearbejdede dens Miner, om
han handlede paa Hovedstrøget i en Storby eller havde sin Butik
i en afsides Krog paa Landet, saa vilde der ikke være nogen særlig
Interesse forbunden med at komme til at benytte de gode Pladser
fremfor de <!aarlige. Men Sagen er den, at de daarlige Pladser ikke
aabner Mulighed for et forøget Udbytte ved forøget Arbejde ud
over en vis Grænse. Den daarlige Plads tvinger Mennesket til mere
elementære Arbejdsformer; der er mere Slid, mindre frodig Om
tanke. Dernæst er der større Risiko ved den mere omfattende Virk
somhed, og der kræves derfor ogsaa større Udbytte af Arbejdet.
Af disse Grunde vil jordlejen aldrig blive saa høj, at den helt udslet
ter Forskellen mellem de forskellige Slags jord; den vil hoMe sig
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saaledes, at det, naar alt tages i Betragtning, dog .bliver mere tillok
kende at sidde paa den gode jord fremfor paa den magre, paa det
livlige Strøg fremfor paa det svagt besøgte.

Men ganske bortset fra hvad der i det enkelte Tilfælde bestem- Jordrenten

mer jordlejen, vil denne spille en anden Rolle for den paagældende et Tryk paa

Forretning end de øvrige Udgifter, den maa bære. Alle disse var Virksomhe

ikke blot et Vederlag for en Virken, der havde sat en Værdi ind i den

Forretningen, men ogsaa Midlet og ViIkaaret for de paagældende
Faktorers fortsatte Bestaaen og Fornyelse. Derimod er jordlejen
blot et Tryk paa Forretningen, hvorved den berøves en Særfordel,
den ellers vilde have; jordlejen trykker forskelligt paa de enkelte
Virksomheder for derved ligesom at bringe dem under samme Vil-
kaar. jordlejen er Penge, som gaar ud af Forretningen uden i noget
naturligt Kredsløb at vende tilbage til den. jorden skal ikke fornyes.
den bestaar forud for Mennesket og vil bestaa, naar Mennesket en
Gang er forsvundet. Hvis man hørte op at betale Arbejdsløn, vilde
Arbejderne dø; faldt Kapitalrenten bort, vilde Kapitalen dø eller
forsvinde; faldt Driftsudbyttet bort, vilde Driftslederen dø. Men
faldt jordrenten bort, vilde den jordejer dø, der ikke vilde bruge
jorden, men jorden selv vilde bestaa ganske som før, og den vilde
have nøjagtig den samme Værdi for Forretningen som før. Forret-
ningen vilde saaledes blive saa meget bedre stillet. Dette viser, at
jordrenten kun er en Byrde, som Forretningen maa bære, ikke en
Kilde, der forøger dens Virkekraft. Dermed er endnu slet ikke sagt
noget om, hvorvidt jordrenten er retfærdig eller uretfærdig, men
kun at den har en anden økonomisk Funktion i Forretningen end
de øvrige Omkostninger, denne har at bære.

Hvis det kunde lykkes en af de andre Faktorer i Forretningen Jordrentens

eller nogle af dem i Forening at trykke Jordrenten, saa vilde dette Størrelse be

forbedre Forretningens hele økonomiske Stilling, enten ved at gøre ror paa Magt

den Sum, de andre indbyrdes skal dele, større, eller ved at gøre
Salgsprisen for Varerne billigere. Vi har set, at det samme ikke
gælder de andre. Faktorer; de kan ikke hæves eller sænkes paa hin-
andens Bekostning uden Skade for den hele Virksomhed. Men
jordrenten kan ikke trykkes ved nogen Anstrengelse fra Arbejder-
nes eller Driftslederens Side, ej heller ved deres forenede Kræfter.
Den er til ethvert givet Tidspunkt Udrryk for, hvad det arbejdende
Samfund maa finde sig i at betale for overhovedet at komme til at
arbejde. jordrenten er Udtryk for, at der overalt er en Mur mellem
Arbejdsmarken og de arbejdsviIIige Kræfter, som disse ikke kan
springe over, og som kun lukker sine Porte op mod Betaling. Hvis
en eneste Vilje raadede for alle Portene, d. v. s. hvis en enkelt



16 Det elementære økonomiske Kredsløb.

Jordrenten
ikke et Ve

derlag for
Ejerens Ar

bejde

Jordrenten
i privat Eje
ophæver ik
ke Særfor·

dele men
flytter dem

blot

Mand ejede al jor<Ien, vilde han kunne sætte Betalingen saa højt,
at der ikke levnedes de arbejdende mere end det lidet, som skal til
for at bevare Arbejdskraften i saa stort Omfang, at Arbejdsmarken
kunde udnyttes. Nu da flere Viljer raader for Portene, idet jorden
er delt mellem mange Ejere, bliver Adgangsvilkaarene ikke fuldt
saa strenge, men er dog stadig saa strenge, som de under disse For
hold overhovedet kan blive. jordrenten tvinger saavel Arbejder·
som Kapital og Driftsleder et godt Stykke ned mod det Minimum,
deres Virksomhed kan nøjes med. Thi jorden har som Arbejdets
Grundbetingelse og som det, der ikke selv skal vedligeholdes ved
Arbejdet, Magten i sin Haand.

Jordrenten Tænker man paa jordrenteejeren i Stedet for paa jordrenten,
er uproduktiv saa kunde man synes, at disse Penge ligesom Arbejdsløn og Drifts

udbytte maatte komme Forretningen tilgode, idet de gennem Ejerens
Forbrug strømmer tilbage til den. At dette dog for det allervæsent
ligste beror paa et Fejlsyn, skal vi siden se. jordrenten er uproduk
tiv, ikke alene af den Grund, at den ikke kræves for at holde
Jorden vedlige, men ogsaa af den Grund, at den kun i ganske ringe
Grad vender tilbage til Forbruget.

Hvad Arbejder, Kapital og Driftsleder faar, er Vederlag for Ar
bejdsydelse og skal, hvis alt gaar som det bør, være et fuldt Veder
lag, saa der hverken finder Under- eller Overbetaling Sted. Men
jordrenten derimod er en Betaling, som ydes jordrenteejeren, uden
at han gør noget Arbejde til Gengæld. Han kræver Betaling for at
give Adgang til jorden; men dette blot at lade være med at spærre
er ikke et Arbejde, der skaber Værdier. Lader han sig betale for
selv at ophøre med sit Arbejde, saa sætter han Prisen ikke efter
sit eget Arbejdes Værdi, men efter Værdien af dens Arbejde, som
ønsker at bruge jorden. jordrenten som Menneskets Krav paa Be
taling for at give Adgang til at bruge Jorden staar uden for Rækken
af alle andre Ydelser i Samfundet; at den kan kræves. beror paa
Magt, ikke paa Arbejdsydelse.

Jordrenten har dog ogsaa en anden Side end den blot at være
Adgangsbillet tiI Brugen af jorden. Gennem sin forskelIige Størrelse
udligner den den Forskel, som Adgang til en Slags jord kan byde
fremfor Adgang til en anden Slags. jordejerens Adkomst til at
kræve Betaling for Brugen af hans jord faar ikke derved nogen
større eller nogen ny Begrundelse, men Jordrentens Funktion bliver
som ovenfor sagt derved den at stille det menneskelige Arbejde no-
genlunde lige. Den borttager Særfor·delene ved at sidde paa god
jord fremfor paa daarlig. Men idet den tilfalder enkelte Mennesker,
som ikke yder Arbejde til Vederlag, glipper denne Funktion, idet
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jordrenten i Stedet for at ophæve Særfordelene blot flytter dem fra
de arbejdende til de ikke arbejdende.

Enhver har Ret til Udbyttet af sit Arbejde og ikke til mere. Jordrenten
Denne Grundsætning adskiller Retsstaten fra Voldsstaten, og hvor kan kun
den ikke overholdes, vil Lysten til at arbejde svækkes. Men da et som Afgift
Menneske kun ved Samfundsrnagtens Beskyttelse kan forbeholde til S~mfun-
. f d l' A b 'd k d h M db det virke ef-sIg en or e agtIgere r ej smar ,en ans e orgere maa nøjes ter sin Hen-

med, saa maa han enten kunne vise, at han yder Samfundet en Sær- sigt
tjeneste ved at sidde paa bedre jord end de andre og kan kræve
Vederlag herfor, eller ogsaa maa han give Afkald paa sin Særfor-
del ved at betale for den. Kun naar jordrenten er en Afgift til Sam-
fundet, hvis Størrelse bestemmes efter jordens forskellige Værdi
som Arbejdsmark, træder den ind i Rækken af andre økonomiske
Ydelser som Tjeneste for Tjeneste, som Vederlag for hvad man har
modtaget. Kun saa ophæver den den Særfordel, som den enkelte
nyder, og lader hele Samfundet faa godt af den.

Det elementære økonomiske Kredsløb beror altsaa paa, at en
hver yder Vederlag, for hvad han modtager. Forbrugeren, der køber
en Vinterfrakke, betaler for alt det Arbejde, der er medgaaet til
dens Fremstilling, lige fra Virksomheden paa Bondens Græsgang
til Udsalget i Magasinet. Han betaler sin Part af Arbejdsløn, Kapi
talrente, Driftsudbytte og Jordrente i alle de mellemliggende Virk
somheder. Det samlede Forbrug betaler de samlede Udgifter ved
alt det Arbejde, som Varernes Fremstilling kræver.

OMBYTNINGENS MIDLER OG FORMER

Naar Varer, d. v. s. Arbejdsprodukter, skal ombyttes med Va
rer saaledes at de ombyttede Varer udgør lige store Værdier, bliver
det først og fremmest nødvendigt at gøre dem ensbenævnte. I mod
sat Fald vil de ikke kunne sammenlignes. Lige saa lidt som to Brøker
kan sammenlignes, før de har faaet en fælles Benævnelse eller
Generalnævner, vil to Varemængder kunne sammenlignes, før de
er blevet udtrykt i samme Enhed. Den Generalnævner, vi her an
vender, kalder vi Penge.

Som Penge kunde i og for sig en hvilkensomhelst vilkaarlig
valgt Regningsenhed anvendes. Saadanne blotte Pengeregnings
enheder har da ogsaa været kendt i Historien, idet enkelte af Han-

Værdimaa
ling

Penge som
Regningsen
hed og som
Mønt

net okonomiske Uvs Hoyedloye 2
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sestæderne i Middelalderen valgte Pengeenheder, der ikke udmøn
tedes; man undgik derved at generes af Falskmøntnere. Men selve
Ombytningen besværliggøres i mange Tilfælde, naar man ikke ~an

have Generalnævneren ligesom legemliggjort i Mønter, der paa
engang tjener som blotte Jettons ved Varemængders Sammenlig
ning og som Værdimængde.

Det Stof, i hvilket Generalnævneren skal kunne legemliggøres,
saa den fremtræder som Pengemønt. maa besidde visse ganske
bestemte Egenskaber. Det maa være et meget værdifuldt Stof, saa
man i forholdsvis ringe Vægtmængder og i ringe Rumfang kan have
betydelige Værdimængder repræsenterede. Naar i sin Tid Lykurg
ifølge Sagnet befalede Spartanerne at lave deres Penge af Jærn, saa
forbandt han dermed netop den Hensigt at hindre dem i at drive
Handel fordi deres Penge blev saa store og uhandlelige.

Dermest maa Pengestoffet være deleligt, saa det ikke taber sin
Værdi ved at smaadeles. Klæde kunde saaledes bruges til Beta
lingsmiddel under Handelen med Negrene, fordi det kunde udmaa
les i længder af skiftende Størrelser. Men den praktiske Mulighed
for Deleligheden er dog alligevel her stærkt begrænset.

Endvidere maa det Stof, der skal bruges til Mønt, kunne præges,
saa man har bestemt afvejede Mængder parat. Praktisk vil dette
sige, at Stoffet skal kunne smeltes. Og endelig skal Stoffet være
uforgængeligt, saa det kan opbevares en ubegrænset Tid uden at
tabe sin Værdi.

Alle disse Egenskaber besidder Guldet. Derfor er ogsaa de for
skellige Landes Pengevæsen efterhaanden blevet grundet paa Guld
møntfod. I lange Tider kunde man ogsaa bruge Sølv som Mønt,
fordi det besidder de fleste af de ovennævnte Egenskaber lige saa
vel som Guld. Men efter at den nyere Tids tekniske Fremskridt
paa Bjergværksdriftens Omraade har bragt nye uhyre store Sølv
mængder paa Markedet, er Sølvet dalet saa stærkt i Pris, at det
ikke længere egner sig til at være Pengerepræsentant. Medens
Sølvet for %, Aarhundrede siden havde '/5 af Gulets Værdi, har det
nu næppe 1/.lU" .

Guldets Værdi holder sig nogenlunde konstant, fordi det aller
meste af det Guld, der er blevet fundet i Aartusindernes Løb, endnu
findes (c. 14 Mil!. Kg.), og den aarlige Produktion i Forhold til
denne Mængde er forholdsvis ubetydelig, især naar der samtidig
tages Hensyn til Befolkningens Vækst og Udviklingen af de For
hold, inden for hvilke Guldet skal bruges paa samme Maade som før.
Men nogen Svingning i Guldets Værdi foregaar der alligevel stadig.
Derved svækkes Guldets Anvendelighed som den fælles Værdimaa-
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ler. Medens de forskellige Varers indbyrdes Værdiforhold maales
ved den Mængde Guld, de hver for sig kan ansættes tiI, maa man,
naar GuJ.dværdien svinger, gaa den omvendte Vej, hvorved der kan
opstaa forskellige økonomiske Vanskeligheder.

Et Prisfald kan betyde at Varen er blevet mindre værdifuld. Stigende og

eller at Guldet er blevet mere værdifuldt. Skal man tiI en bestemt faldende

Termin betale 1000 Tdr. Korn og regner med Prisen 10 Kr. pr. Td .. Priser

vii det sige, at man skylder 10000 Kr. Synker i Mellemtiden Korn-
prisen tiI 8 Kr., vilde man med Fordel kunne betale $in Gæld med
Korn i Stedet for med Penge, idet de 1000 Tdr. nu kun er 8000
Kr. ; men 10000 Kr. er 1250 Tdr. Omvendt hvis Prisen er steget lil
12 Kr. pr. Td., da vil det være fordelagtigst at betale Pengene, fordi
1000 Tdr. Korn nu er 12000 Kr., medens 10000 Kr. kun er 833
Tdr. Korn. Saaledes vil nedadgaaende Priser, der forøger Pengenes
Købeevne, være til Fordel for Kreditor, medens opadgaaende Pri-
ser er til Fordel for Debitor.

Finder denne Prisbevægelse kun Sted for enkelte Varers Ved
kommende, kan man i Reglen gaa ud fra, at det er Varens Værdi,
som er svinget. Men er Prissvingningen mere almen, kan Grunden
være den, at Guldets Værdi er forandret. Saaledes sætter man det
almindelige Prisfald ved Midten af Halvfjerserne i Forbindelse med
de store Kulturlandes Overgang til Guldmømfod, idel Efterspørgs
len efter Guld bragte Prisen for det til at stige. Lønninger og faste
Pengeindtægter fik derved en reel Forhøjelse gennem Pengenes
større Købeevne. Omvendt vil en almindelig Prisstigen betyde Guld
værdiens Fald, og alle Lønninger elC. vil derigennem blive reelt
formindskede.

I Forretningslivet bruges en stor Mængde andre Ombytnings- P"ngerepræ

midler foruden Guldpenge. Det er praktiske Hjælpemidler uden sentativer

selvstændig Værdi, og deres Brugelighed beror udelukkende paa
Tillid, nemlig Tilliden til naarsomhelst at kunne faa Guld i Stedet
for. Guldet bliver det sidste faste Punkt, til hvilket alle Værdi-
maalinger søger hen. Men netop derfor glemmer man let. at Gul-
dets Værdi som Mønt kun er af repræsentativ Art, at de egentlige
Værdier er alle de forskellige Ting, vi kan faa for Guld. Guldet er
en Anvisning paa at kunne faa vore Ønsker opfyldt, men ikke selve
disse Ønskers Opfyldelse. Saare mange Mennesker bliver dog i
deres Forestillinger staaende ved Guldet som Maalet for deres Stræ-
ben, og Penge forekommer dem at være de egentlige Værdier.
Derved gøres der forskellig moralsk Skade, noget vi dog ikke i
denne Sammenhæng skal komme nærmere ind paa. Men der frem-
kaldes ogsaa falske økonomiske Betragtninger. som kan faa en
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vidtrækkende skadelig Indflydelse. Vi skal nævne et Par Eksemp
ler herpaa.

Karl Marx Socialdemokratiets Skøn over, at der finder en gennemgaaende
uretfærdig Udbytning Sted af Lønarbejderen, kan være rigtig nok.
Men det ejendommelige i det socialdemokratiske Skøn er, at denne
Udbytning opfattes som en nødvendig Følge af den privatkapitalisti
ske Samfundsordning. Denne principielle Opfattelse kan føres til
bage til Karl Marx's Misbrug af Pengebegrebet. Karl Marx fremstil
ler Skemaet for den almindelig stedfindende Vareombytning saale
des, at Varemængden V, ombyttes mod den ligesaa værdifulde Vare
mængde V2 , V, = V2 • Denne Ombytning er forstandig, fordi de to

Varemængder, samtidig med at de repræsenterer lige store Værdier,
tilfredsstiller ganske forskellige Forbrugsinteresser. Sammenlignin
gen af Varemængdernes Værdier sker gennem Generalnævneren
Penge (P), saa man faar Ombytningens Skema V,-P-V2 , hvor
VI - V2' Men i det privatkapitalistiske Samfund foregaar der en
anden Ombytning, idet en Kapitalist sætter Penge (P l) i en Fabrik,
som omsætter Pengene til Varer (V), -der atter sælges, d. v. s. om
sættes til Penge (P2)' Skemaet faar da følgende Udseende P l- V
- P2' Denne Ombytning har ingen Mening, hvis P l = P 2' thi Pen
gene er ensartede Forbrugsværdier paa begge Sider af Ligheds
tegnet. Hele Ulejligheden med at gaa gennem Varefremstilling og
Varesalg faar kun Mening, naar P, < P2' Denne Merværdi i Pz er
Profiten, uden hvilket det privatkapitalistiske Samfund falder sam
men, og den kan, siger Karl Marx, kun fremkomme, ved at Vare
fremstilIerne, d. v. s. Arbejderne. ikke faar hele Værdien af deres
Arbejde. De udbyttes.

ProHtens Denne saa følgetunge Marxistiske Formel er slet ikke andet end
Kilde et smukt Eksempel paa, at Fantasien hypnotiseres af Pengeforestil

lingen. Man overser, at den, der sætter Penge j en Forretning,
altid sætter mere ind end Skillingerne, d. v. s. sætter Værdier ind.
som endnu ikke er omsat i Pengeform. Profiten er slet ikke andet
end dette Tillægs Omsætning i Pengeform. Selvom Pengeanbringe
ren ikke er mere, end hvad man sædvanlig foragtelig kalder en
Kuponklipper, gør han dog en Indsats af Værdier, som ikke er ud
trykt i P u men som fremkommer i PengeskikkeIse j P z• At skønne
ever en Forretnings Soliditet, en Pengeanbringelses Hensigtsmæs
sighed, kan synes en grumme ringe Ting, der under Nutidens For
hold hverken kræver lang Tid eller stor Kløgt. Men dette er ikke
afgørende for Bestemmelsen af dette Skøns Værdi. Værdien af et
Arbejde maales ikke paa, hvilken Anstrengelse eller Ulejlighed det
koster den, som udfører det, men paa de Fordele, der skaber for
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andre. Forretningslivets sunde Gang, de gode Foretagenders Ad
gang til Kredit og Kapital, de usundes Bortdøen, fordi Kapitalens
Tillid vender sig fra dem, alt det afhænger af, at der skønnes klart
og paalideligt fra Pengeanbringerens Side. Dette Skøns Penge
værdi vilde utvivlsomt ogsaa vise sig i en socialistisk Stat, idet
"Skønnene" over, hvilke Foretagender der skulde udvides, hvilke
der skulde indskrænkes eller nedlægges, maatte udøves af Per
soner, som derfor maatte faa deres Betaling. Om denne vilde blive
meget forskellig fra vort Samfunds private Profit, kan der strides
om i det uendelige, men det er principielt uden Interesse. At der
finder en god Del Udbytning Sted i vort Samfund, er ikke det, vi er
uenige med Socialdemokraterne om. Men det, hvorom vi strides,
er, hvorvidt denne Udbytning er en nødvendig Følge af det privat
kapitalistiske Samfund; det er dette, Karl Marx vilde vise ved sin
Formel, og det er det, som ikke er lykkedes ham. Hvad der ind
sættes i et Foretagende er ikke Penge (P I) alene, men tillige et
Skøn (S.). At P I < P 2 er ingen Modsigelse, naar det er P l + S
som er = P 2 • Hvis Skønnet er galt, bliver S negativ, og vi faar da
Tab i Stedet for Gevinst, PI -:- S = P 2 , hvor P I >P2 •

Et andet mærkeligt Eksempel paa den Indflydelse, Pengefore- Handelsba

stillingen kan faa, naar det glemmes, at Penge kun er et Repræsen- lancen

tativ for Vareværdier, er den Strid, som har været ført om, hvad
Handelsbalancen betyder. At Danmarks Indførsel overstiger dets
Udførsel har Grosserer-Societetet anset for at være et betænkeligt
Tegn paa vor stadig stærkere svækkede økonomiske Stilling, idet
denne Overskudsindførsel skulde vise. at vi har et aarligt Under-
skud paa vor Handel med Udlandet. et Underskud, som maa dæk-
kes paa anden Vis, Grosserer-Societetet anser det som et glædeligt
Tegn, at vor Overskudsindførsel sidste Aar kun har været 90 Mil!.,
medens den i tidligere Aar har været helt oppe paa 183 Mil!. Imod
denne Opfattelse er der især fra Grosserer Peschcke-Køedt gjort
gældende, at Handelsbalancen maa forstaas ganske modsat. idet den
viser, at der tilgaar os Værdier fra Udlandet til et saa stort Beløb
mere, end der gaar bort fra os.

Det maa nu under alle Omstændigheder vække en alvorlig Be
kymring hos os alle, at der hos ledende Mænd i vort Samfund over
hovedet kan opstaa Strid om Forstaaelsen af et saa simpelt Fæno
men som Handelsbalancen. Man spørger uvilkaarlig sig selv, hvil
ken Sikkerhed vi kan have for en forsvarlig Ledelse af vore økono
miske Anliggender, naar de elementære Forestillinger kan blive saa
omstridte. Man maa nu vel give Agt paa, at den nævnte Strid ikke
angaar, hvorvidt vort Land er daarlig eller godt økonomisk stillet,
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men om hvilket Bidrag Handelsbalancen giver til Besvarelsen af
dette SpørgsmaaI. I den stedfundne Drøftelse trak Grosserer-Socie
tetet det korteste Straa uden dog endnu at have forladt sit oprinde
lige Standpunkt. Handelsbalancen kan ikke læses saaledes, at Ind
førselsoverskudet viser, at der er gaaet saa mange flere Penge ud
af Landet, end der er gaaet ind. Udførslen ,er ikke et plus og Ind
førslen et minus, men ganske omvendt; og da Vareværdier er Ud
tryk for Arbejdsydelser, viser Indførselsoverskudet, at Folkets Ar
bejde har været saa og saa meget værd i det mellemfolkelige Sam
kvem ud over det Arbejde, der i Form af Varer er blevet sendt til
Udlandet.

At et gennem Aaringer fortsat Udførselsoverskud er et ube
drageligt Tegn paa, at Folket er i Gæld, og at det maa afdrage paa
sin Gæld ved at aflevere flere Varer, end det faar, er noget, som
alle Erfaringer bekræfter; og det giver Peschcke-Køedts Grundopfat
telse Ret. Paa den anden Side kan et meget stort Indførselsoverskud
vække Mistanke om, hvorvidt Folket virkelig skulde kunne yde et
saa stort Arbejde, som Udlandet vil betale for, udover det i Vare
udførslen bogførte. I saa Tilfælde kunde Indførselsoverskudet tyde
paa en Gældstiftelse ; men denne er jo først en Forringelse af Status,
naar Afdragene begynder. I selve Gældstiftelsens Øjeblik tilfører
den os Værdier. Principielt maa det altsaa ønskes, at et Folk nor
malt kan have et saa stort Indførselsoverskud som muligt, fordi
dette principielt betyder, at det udfører et værdifuldt Arbejde, som
Udiandet betaler for.

Vi skal ikke nærmere dvæle ved de forskellige Maader, hvorpaa
et saadant Arbejde, der ikke viser sig i Statistiken, kan gøres. Men
en saadan Omstændighed, at Fragtomkostninger i Reglen ikke med
tages i Udførselsstatistiken, men derimod som Regel i Indførsels
statistiken, viser i hvilken Retning man maatte søge. Hovedsagen er
al forstaa, hvorledes de Værdiforskydninger, som Handelsbalancen
viser, skal bogføres. Grosserer-Societetet regner med Pengene; vi
faar 480 Mill. og skal betale 570 Mill.; Peschcke-Køedt regner med
Varerne j der gaar 480 MilI. Værdier fra Landet og kommer 570
Mill. Værdier i Stedet for. Pengene er kun Regningsenheden. Der
gaar ikke Penge fra Land til Land til Udligning af Mellemværendet,
men Varer; og Indførselsoverskudet betyder derfor ikke, at vi .er
blevet saa mange Penge skyldige, men at vi har tjent saa meget paa
vort mellemfolkelige Arbejde.

Hjemme- Den forskellige Tankegang kan prøves paa et Punkt, hvor de
arbejdet fleste Menneskers Forestillingskreds standser ved Pengene i Stedet

. for at gaa igennem dem til de virkelige Vareværdier, som Pengene
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repræsenterer. Man tænke sig, at vi selv var i Stand til at fremstille
en Del af q.e Varer, vi nu henter i Udlandet, til samme Pris og af
saI)1me Godhed. Hvis vi paa denne Maade kunde nedsætte vor Ind
førsel med 100 200 Milt uden at være gaaet glip af nogen Vare
mængde, vilde i saa Tilfælde ikke vor Stilling være væsentlig for
bedret? Men vor Udførsel til Udlandet, der tænkes uforandret som
før. vilde jo saa komme til at overstige vor Indførsel. og Udlandet
maatte sende os Forskellen i gode Kontanter.

Vi anerkender Udgangspunktet, at enhver Forøgelse af Folkets
Arbejdsydelse er værdifuld. Men lad os nu tænke Forholdet tiI
bunds. Der er ydet et saa meget større Arbejde end før, som Ned
gangen i den tidligere Indførsel angiver; der strømmer en Penge
tilførsel til os som Betaling for vore udførte Varer. Men hvortil skal
nu disse Penge bruges? Bliver de liggende. er de ikke Værdier.
Og hvem skal betale vort forøgede Arbejde. og hvormed skal det be
tales? Pengene kan enten anvendes til Jndkøb af Vareværdier i
Indlandet eller i Udlandet. At sætte dem i Værdipapirer, inden
landske eller udenlandske, er en Udvej, vi ikke behøver at regne
med, fordi dette i denne Forbindelse ingen Forskel gør, da Værdi
papirernes Udbylte før eller senere viser sig som Vareværdier . Ind
landet frembyder efter Forudsætningen ikke noget Marked for det
forøgede Køb; Indkøbet maa da foregaa i Udlandet. men saaledes
er der ikke opnaaet en Nedgang i vor Indførsel, men kun en For
andring i Arten af de Varer, vi indfører. Jo større Overskud vi op
arbejder, desto større Indførsel af Varer faar vi ogsaa. Og nu del
andet Spørgsmaal, hvem der skulde betale vort forøgede Arbejde.
og hvormed det skal betales? Arbejder vi paa Udførsel maa Ud
landet betale, men det ligger udenfor de givne Forudsætninger og
vilde ikke belyse Tilfældet. Det er os selv, vore Landsmænd. som
skal købe hos os i Stedet for hos fremmede. De Penge, de før be
talte fremmede for de indførte Varer, betaler de nu til Landets egne
Forretninger, men derved blev deres egen Balance jo ikke bedre.
Hvis det var galt før at faa for 570 Mil\. Varer, hvor man selv kun 
leverede for 480 Mil!., maa det ogsaa blive galt nu. Er Indførsels
overskudet et Minus, kan. det ikke forbedre Sagen at flytte del over
paa Kontoen Mand og Mand imellem hjemme. Gik Indførslen ned
fra 570 til 370 Mill., vilde Exportørerne have 480 Mil\. -:- 370 Mil!.
at betale den hjemlandske Merproduktion paa 200 Mil!. med. Skulde
de ikke synke i Gæld, maatle de altsaa ud over det Arbejde, de har
nedlagt i de bogførte Varer, yde et Arbejde, der var 110 Mil\. Kr.
værd. Men saaledes havner vi i den samme Betragtning som den,
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Varens
Værdi er
Forbrugs

værdien

Markeds
priser

der nu opfatter Indførselsoverskudet som Tegn paa Værdien af
vort nationale Arbejde.

Bagved Grosserer-Societetets Opfattelse af Handelsbalancen lig
ger der en saadan Tro paa, at det i og for sig er værdifuldere, at
Omsætningen foregaar indenfor Landet selv. At Pengene paa den
Maade skulde blive i Landet er det naive Udtryk for denne protek
iionistiske Interesse. Vi skal senere hen undersøge, hvad der kan
tale for og imod Protektionismen, her har det blot været os om at
gøre at paavise, til hvilken falsk Tankegang en Forveksling mellem
Penge og Vareværdier kan føre.

VAREVÆRDIER OG PRISER

Vi gaar nu over til at undersøge, hvorledes de forskellige Varers
Værodi bestemmes, og hvorledes denne skaffer sig Udtryk i deres
Pengepris.

Den rent teoretiske Undersøgelse af, om en Vares Værdi maales
paa det Arbejde, det har kostet Forbrugeren at fremstille den. eller
paa den Trang, den tilfredsstiller hos Forbrugeren, er for saa vidt af
mindre Interesse, som Forbrug og Frembringelse altid maa stræbe
hen imod at holde Ligevægt. Hvis Frembringelsen koster mere Ar
bejde, end Forbrugeren synes, at Varen er værd, vil Frembringelsen
standse, hvis Forbrugeren omvendt er villig til at betale mere, end
Frembringelsen faktisk koster, vil Kappestriden mellem Frembrin
gerne bringe Prisen til at synke. Men rent teoretisk set er Maale
stokken givet i Forbrugerens Trang. En Vares Værdi vokser maaske
netop med den Duelighed, som sætter Frembringeren i Stand til at
levere den med ringere Anstrengelse. Den fremragende Digter
ryster værdifulde Vers ud af Ærmet, hvorimod det koster den
mindre begavede en utrolig Anstrengelse at frembringe Vers, der
dog ikke naar hines Fortrinlighed. Reglen er, at Køberen betaler
for Varen, hvad den er værd for ham, ikke hvad den er værd for
Sælgeren.

Vareværdierne fastsættes paa Markedet gennem en Brydning
mellem de to tilsyneladende helt igennem modstridende Interesser,
som Køber og Sælger repræsenterer. Den ganske elementære Øko
nomi, som allerede Barnet praktiserer, er den, at man vil købe saa
billigt som muligt og sælge saa dyrt som muligt. Hvad der foregaar
i Købers og Sælgers Sjæl, kender vi fra enhver Pruttehandel i en
Butik. Begge Parter søger at naa den fordelagtigste Grænse. Men
den ene vil gerne have Varen, den anden vil gerne af med den, og
derved tvinges de hver paa sin Side henimod hinanden. Om en Han
del skal komme i Stand, beror paa, om de naar hinanden.
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Noget mere indviklet bliver det, der sker paa et Marked, hVal
tIere Sælgere og Købere staar overfor hinanden. Men den elemen
tære Tankebevægelse er ganske den samme. Lad os tage et ganske
lille Marked, hvor der tales om Sagerne mellem Sælgere og Købere
frem og tilbage paa den springende Maade, der er saa udmærket
egnet til at føle sig for. Jo mere den enkelte handler paa egen Haand,
desto mindre er det et Marked, desto mere bliver det en Række
isolerede Handeler.

Blandt Sælgerne er der et Par Stykker, som er i Pengetrang og
gerne vilde sælge til en latterlig lav Pris. Blandt Køberne er der
nogle, som er saa opsatte paa at faa, at de vil betale selv en meget
høj Pris. Mellem disse Yderpunkter bevæger Kampen sig, jo højere
Pris der nævnes, desto mere vokser Antallet af villige Sælgere, sam
tidig med at Antallet af villige Købere synker. Til den laveste Pris
vil maaske kun 2 sælge, medens alle vil købe; til den højeste Pris
derimod vil alle sælge, men maaske kun 1 købe. Naar de to Rækker
saaledes brydes, vil Sælgerne sætte Prisen op fra Lavmaalet, Kø
berne trække den ned fra Højdepunktet. Der maa derfor med Nød
vendighed komme et Punkt, hvor der til en given Pris er lige mange
Købere og Sælgere. Paa dette Punkt vil Markedsprisen fæstnes.
fordi Optryk og Nedtryk her udligner hinanden. De andre Sælgere
og Købere fa ar saa efter Omstændighederne slutte Trop. De Kø
bere, som ikke vilde købe til den fæstnede Pris kan ingen villige
Sælgere finde; de Sælgere, som vilde have en højere Pris, kan
ingen villige Købere finde. Skemaet vil vise Bevægelsen. Ved
Prisen

Pris Sælgere Købere

50 2 12
70 4 10
80 5 8
90 7 7

100 8 5
110 10 2
120 12 1

90 vi! der være Ligevægt. De Købere, som vilde give mindre, vilde
ingen villige Sælgere finde. De Sælgere, som ønskede mere end 90,
vilde være henvist til at søge Kunder mellem dem, som hejst vilde
give mindre.

Hvad der sker paa et saadant lille Marked, gentager sig under
Nutidens Forhold paa Verdensmarkedet. Det er den moderne For
retningsmands eller Børsens Kunst at skaffe sig Oplysninger om

Ligevægts
prisen

Verdens
markedet
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Love for Pris

og Forbrug

Forskellige
Indflydelser

Sllrro:;:ater

Villighed til at købe og sælge paa de over hele Verden spredte Plad
ser, at sælge, hvor der er stor Villighed til at købe, og købe hvor
Villigheden til at 'sælge er størst. Naar Forretningsmanden gennem
sine Forbindelser mærker, at Ordrerne gaar trevent ind, mærker
han Trækket til at sætte Priserne ned; gaar de derimod livligt ind,
begynder han at mærke Opdriften til at sætte Priserne i Vejret. Paa
hans Beslutninger øver en Mangfoldighed af Hensyn deres Indfly
delse, navnlig Beholdningernes Størrelse i Forhold til Efterspørgs
len, Vurderingen af den tilstedeværende virkelige Trang til Varen,
og Sammenhængen mellem Prisen og Omsætningens Omfang.

Det er endnu ikke lykkedes Statistiken at finde faste og sikre
Love for Sammenhængen mellem en Vares Pris og Omfanget af
dens Forbrug, og det Skøn, Forretningsmanden handler efter, beror
derfor endnu for en stor Del paa hans tilfældige praktiske Erfa
ringer eller hans Instinkt. Der er en 'Stor Forskel paa, om man spør
ger om Forbrugets Indflyåelse paa Prisen, eller om Prisens Ind
flydelse paa Forbruget. Stigende eller dalende Forbrug kan snart
hæve eller sænke Prisen; derimod vil dalende Priser have en Ten
dens til at faa Forbruget til at stige, stigende Priser være en Hin
dring for Forbruget.

Forøget Forbrug kan saaledes hænge sammen med stigende
Priser, naar Udbuddet ikke vokser i samme Forhold. Og stiger
Prisen paa Forbrugsvarer, fremkalder det en forøget Produktion,
og denne vil atter forhøje Priserne paa Raastofferne. Man kan
maaske ligefrem sige, at lave Priser paa Raastoffer hænger sammen
med formindsket Forbrug og forøgede Forraad, hvorimod lave Pri
ser paa Forbrugsvarer hænger sammen med forøget Forbrug og
Forraad. Ved stigende Priser vil de riges Forbrug forblive ret kon
stant, medens derimod de fattiges Forbrug vil blive stærkt dalende.
Ofte kan Prisbevægelserne for det ene Sæt Varer øve Indflydelse
paa Forbruget ogsaa af en anden Vare. som naar Stigende Hvede
priser fremkalder et formindsket Forbrug af Hvede men samtidig
et forøget Forbrug af Byg, selvom ogsaa dennes Pris samtidig er
steget. Paa Kaffeforbruget har Priserne en meget stærk Indflydelse
og samtidig nogen, men langt mindre kendelig Indflydelse paa Te
forbruget. Raastoffer som Uld og Bomuld, Kul og Jern viser. at
Prisen er stigende, naar Forbruget stiger. og dalende, naar dette er
dalende.

Af stor Betydning bliver det, om den paagældende Vare kan er
stattes af et Surrogat. En Stigning i Varens Pris kan da pludselig
aabne Markedet for Surrogatet og derved fremkalde en uhyre Ned
gang i Forbruget af Hovedvaren selv, som det ikke er let at raade
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Bod paa igen. Thi Sædvane kan øve en betydelig Modstand mod de
naturlige Love for Forbrugets Svingning med Priserne; men er
den engang brudt, kan man ikke gengive den dens Magt.

Men enten man nu vil kunne finde saadanne bestemtere Love
eller ikke, er der dog for Forholdet mellem Køber og Sælger den
betydningsfulde Omstændighed at gøre opmærksom paa, at der er
en væsentlig Forskel paa Forbrugerens Begær efter de forskellige
Varer. De Varer, man skal have for at opretholde Livet, begæres
med en umaadelig Voldsomhed, naar man savner dem, medens de
derimod ikke har synderlig Værdi for en udover en vis Mængde. Er
man sulten, betaler man sin sidste Skilling for et Brød; er man mæt,
vil man ikke give synderligt for et helt Læs fuldt. Derimod er der

. en Mængde Varer, som man kan bruge ret ubegrænsede Masser af,
men som man heller ikke vil begære med hele Livsdriftens Inten
sitet. Af denne Grund vil Prisen paa Nødvendighedsartikler kunne
stige uden stor Nedgang i Forbruget, medens Forbruget af de andre,
vi kan under et kalde dem Overflødighedsartikler, vil svinge stærkt
med Prisen. En Vare. som hidtil ingen stor Rolle har spillet i Om
sætningen, kan pludselig blive en Verdensartikel, naar det lykkes
al nedsætte Prisen.

Der er dog et Par Omstændigheder. som paavirker og væsentlig
forandrer Billedet af denne Lov. Nødvendighedsforbruget har et
ikke ringe Spillerum mellem Sult og Overmættelse. Det er væsentlig
de fattige, som stifter Bekendtskab med dette Grænsespillerum, og
da deres Skare udgør det store Forbrugertal, vil en Stigen af Prisen
paa Levnedsmi'dler vise sig i en kendelig Nedgang i Forbruget. Ved
gunstigere Prisforhold vil den første Følge være et forøget Salg af
Levnedsmidler, og først derefter og i mindre Grad vise sig i forøget
Salg af Industrivarer. Og omvendt vil Overflødighedsartiklerne i
Forvejen have deres væsentlige Marked i det middelgodt eller vel
stillede Hjem, hvis Forbrug ikke straks reagerer paa stigende
Priser,

Men til Trods for disse forstyrrende Indflydelser vil den Hoved
lov, som vi maa regne med, være den, at Nødvendighedsartiklers
Pris ikke er Hovedbetingelsen for deres Afsætning. Deres Pris vil
væsentlig bestemmes af den Mængde Varer, der til en given Tid er
paa Markedet. Overflødighedsartiklers Pris vil derimod være væ
sentlig bestemmende for deres Afsætning. og Prisen bestemmes der
for ud fra de lavest mulige Omkostninger, hvormed de kan frem
stilles.

Gennem en Række Sammenligninger mellem en stor Mængde
Varers Priser til forskellige Tidsperioder har man søgt at danne sig

Nødvendig
heds- og
Overflødig
hedsvarer

Fattige og
rige

Prisen l)e
stemt ved
Varemæng
den og Pro
duktion;;
omkostnin
gerne

Index nUnJ
ber;;
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et Billede af de samlede Prissvingninger . Man danner de saakaldte
Index numbers, der viser Forholdet mellem Forskydningerne. Man
finder saaledes, at medens en enkelt Vare kan svinge meget stærkt,
vil det samlede Prisniveau være meget jevnere. I Tiden før 1830
var der jevnt nedadgaaende Priser. De steg saa fra Midten af for
rige Aarhundrede til midt i 70erne, faldt atter til henimod 90erne og
er senere atter i bølgende Stigen. Sætter man herhjemme Pris
niveauet i 90erne til 100, viser 1875 i Forhold hertil et Prisniveau
af 145, Aaret 1900 havde Prisniveauet 110, 1907 havde 118 og 1908
kun 113.

Hvorledes Prisbevægelserne virker i Samfundet, kan man danne
sig en ret god Forestilling om ved at se, hvad der sker i de enkelte
Forbrugeres Hjem. I dem alle, de rigeste som de fattigste, er der
en tydelig Forskel mellem det, man kunde kalde deres faste Bud
get og deres skiftende eller elastiske Budget. Til det første hører,
hvad Familien vil bruge til Husholdningen, til Husleje, til Klæder
og Sko, til Brændsel, Lys og Vask. Dette Beløb er saa temmelig
fast fra Aar til Aar og ensartet i ens stillede Hjem. I de fleste Hjem,
med Undtagelse af de allerrigeste, sluger det Broderparten af Fa
miliens Indtægt. Det elastiske Stykke af Budgettet omfatter alle
mulige andre Udgifter. Den Sum, der her haves til Raadighed, an
vendes næppe paa samme Maade i to Hjem, og næppe paa samme
Maade i det samme Hjem i to paa hinanden følgende Aar. Moden,
Varernes relative Pris og mangfoldige andre Omstændigheder, Re
klame o. s. v. paavirker Forbruget. Bliver det bedre Tider, vokser
dette Forbrug, bliver det dyrere at leve, indskrænkes det. Bliver
Melet, Kødet, Huslejen og Petroleum dyrere, faar man mindre
Raad til at gaa i Teatret eller købe nye Møbler.

Overfor dette Forbrug i Hjemmene staar nu de to ovennævnte
Slags Forretninger. De, der handler med Nødvendighedsartikler,
har et nogenlunde fast Marked. Sælgerens naturlige Ønske om at
faa saa høje Priser som mulig begrænses ikke i første Linie af For
brugerens Ulyst til at købe til høje Priser, men af Tilførslen af Vare
mængden til Markedet. Disse Sælgeres Arbejde gaar ud paa at holde
Markedet netop saa rigeligt eller saa knapt forsynet, at de ved For
bindelsen af Pris og Omsætningens Omfang opnaar den størst mu
lige Indtægt. De kæmper om Magten over Varetilgangen til Mar
kedet.

De andre Forretninger derimod har et usikkert og skiftende Mar
ked og maa vende al deres Omtanke mod at kunne levere Varern~

saa billigt som mulig. Stiger Prisen paa Livsfornødenheder, er det
ikke straks Kornhandlerne, det gaar ud over, men muligvis Lege-
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[øjsfabrikanterne eller Tricotageforretningerne. Den stigende Van
skelighed ved at leve kan saaledes være foraarsaget paa helt andre
Punkter end der, hvor det økonomiske Udslag viser sig.

Denne Modsætning mellem Forretningerne er af ganske over
ordentlig stor Betydning. Den viser os den ene Gruppe Sælgere sta
dig arbejdende paa at gøre sig til Købernes Herrer, medens den an
den Gruppe kun har den ene Udsigt tiI at gøre Forretning, at den
gør sig til Købernes Tjener i saa høj Grad som muligt. Og netop i
samme Grad som det hist drejer sig om Grundbetingelserne for et
Menneskes Tilværelse, er Forbrugeren baade prisgivet den, der kan
faa Magt over Nødvendighedsartiklerne og interesseret i, at særlig
denne Gren af Forretningslivet bliver henvist til at a~bejde med
hans Vel for øje. For Forbrugets Skyld er hele det økonomiske
Maskineri til. Forbruget er Maalet for og Bærekraften i hele det
økonomiske Virke. Men netop paa et afgørende Punkt viser Menne
skers Afhængighed af sit Forbrug sig at med føre en Fare for, at det
hele Maskineri ligesom kan vendes om og Sælgeren blive Herren,
for hvis Skyld og i hvis Interesse Forbrugerne maa betale.

PENGEANBRINGELSE

De her skildrede Forhold øver en stor Indflydelse paa den for
skellige Udsigt, de enkelte Forretninger byder til at tjene en For
mue. Er man ved Omstændighedernes Magt kommet ind i en af de
Forretninger, som ikke særlig rummer en saadan Udsigt, kan man
med denne som Grundlag se at faa Foden indenfor der, hvor de
store Muligheder bydes. Der udvikler sig derfor paa mange Maader
en Tilstand, hvor en Mand driver en Virksomhed som sit egentlige
Erhverv, men for de Penge, han tjener i den, søger at faa Andel i
andre Foretagender, der kan forøge hans Indtægter. Anbringelsen
af hans opsparede Kapital bliver en særlig Opgave for ham, der er
forskellig fra og ofte vigtigere end hans officielle Erhverv. Mangen
en Købmand eller Fabrikant. der tjener sig en stor Formue, har i
Virkeligheden tjent den ved Foretagender, der kun staar i ganske
løs Sammenhæng med hans Firma.

Der er IO Slags Pengeanbringelser til i Verden. Vi kan kalde dem
de faste og de løse. Ved de faste sætter man sine Penge i Papirer og
Foretagender for at lade dem blive staaende der; ved de løse der
i!TIod sætter man sine Penge ind i noget, man har til Hensigt hur
tigst mulig at trække sig ud af igen. I sidste Tilfælde spekulerer
man i hurtige, stærkt skiftende Prisbevægelser ; i første Tilfælde
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Hjemlige

Anbringel
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bringelser
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derimod spekulerer man i Forventninger, -der er al Anledning til at
tro vil være konstante.

At anbringe sine Penge sikkert til noget mere end Sparekasse
rente vil i Reglen kun kunne lade sig gøre paa selve det Sted, hvor
man er hjemme og kender Forholdene. Gode og sunde Foretagender
vil som oftest kunne finde den fornødne Kapital paa Hjemstedet.
Man bør altid møde Prospekter fra fremmede Steder med Mistro,
idet den overvejende Sandsynlighed er. for, at de søger at lokke
fremmede, fordi det ikke har været dem muligt at skaffe Penge
blandt dem, der kender Forholdene paa nært Hold.

Gode Papirer er Aktier i Foretagender, der har et fast Marked
og Aaringer igennem har vist sig at være hensigtsmæssigt ledede.
Er Udbyttet særlig stort. beror det enten paa ganske forbigaaende
UndtagelsesforhoJd eller paa en Monopolstilling, og dette bør altid
opfordre tiI Forsigtighed. Det store Udbytte medfører jo som Regel
en stærk Kursstigen ; og den, der køber et saadant dyrt Papir. vil
altsaa ikke faa saa høj en Procent af sine Penge, og han vil tillige
være udsat for at lide Tab, hvis Kursen synker tilbage mod Pari.
Der er i alle Monopolindtægter en Spekulation af ikke ringe Farlig
hed, fordi ethvert Monopol er en Absurditet, og dets fortsatte Be
staaen derfor altid truet.

Den egentlige Spekulant derimod regner ikke med lange Tids
rum, men knylter sine Beregninger til, hvad der rimeligvis viI ske
i den allernærmeste Fremtid. Disse Beregninger er for dem, der
staar udenfor den indviede Kreds, hvis Erfaring gør den fortrolig
med alle de paagældende Forhold, altid yderst upaalidelige. En
særlig Fare ved Spekulationen er den, at man næsten altid handler
paa Kredit, idet man køber mere. end man er i Stand til at betale.
Naar man for 5000 Kr. køber Aktier tiI 50000 Kr. at betale om
f. Eks. 3 Maaneder, saa venter, man, at Kursen skal stige. saa man
paa Betalingsdagen kan afgøre sin Gæld og stikke Kursdifferencen
i Lommen. Men slaar denne Beregning fej\, er man ruineret. Det
godtroende. men vindesyge Publikum lokkes ved alle mulige Re
klamemidler tiI at købe Papirer, der synes at være i rask Stigen.
Begynder disse saa at falde, gribes Publikum efterhaanden af en
stormende Frygt for at tabe alt og sælger løs. Saaledes lokkes de
ukyndige til imod alle gode KøberegIer at købe, naar Varen er
dyrest. og til at sælge, naar den er billigst. En saadan Spekulation
er ikke Forretning, men efter sit Væsen Bedrag. Den kan kræve
et uhyre stort Hjernearbejde. men bygger hverken paa Vurdering
af virkelige Værdier eller paa Frembringelse af saadanne. Den er
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kun' anlagt paa at flyrte Vær·dier uden' Vederlag fra en Mands
Lomme over i en andens.

Man kan ved Ordet Spekulation ogsaa forstaa det ihærdige og Forskellig

frugtbare Hjernearbejde] der forudberegner nye Muligheder for Slags Spe

Værdifrembringelse. Og ligesaa skadelig Spekulation i den gængse kulation

Betydning af Ordet er, Iigesaa nyttig en Drivkraft for det økono-
miske Fremskridt er denne sidste Slags Spekulation. Den kommer
frem i de faste Pengeanbringelser, der bygger paa en virkelig Vur-
dering af værdiskabende Arbejde, for hvis Gennemførelse man selv
aabner Mulighed ved at stille sin Kapital til Raadighed. Dette gæl-
der for de specielle merkantile og industrielle Foretagender. Der-
imod er den faste Pengeanbringelse i Grundkilder for menneskelig
Virksomhed, Jord, Miner o. des!. mindre at betragte som et Bidrag
til at udnytte dem end som en Magterhverveise, der sikrer en Andel
i det Udbytte, som vil fremkomme, naar engang andre giver sig til
at udnytte dem. At den Dag vil komme, da Jord, Miner o. s. v.. som
nu ligger uudnyttet hen, vil blive taget i Brug, er den Forudbereg-
ning. man gør, naar man anbringer sine Penge i selve disse Ting og
ikke i den Drift, de er eller kan blive Genstand for. Denne Speku-
lation er Iigesaa lidt værdiskabende, men som Regel betydelig sik-
rere end Spekulationen i Børspapirer. Den kræver blot, at man har
Tid til at vente paa, at den Dag før eller siden kommer, da disse
Grundkilder maa tages i Brug. Disse sidste Slags Pengeanbringelser
bliver stadig af større Betydning. De faar en mere og mere inter-
national Karakter, medens de merkantile og industrielle Pengean-
bringelser er mere stedbundne. De gør Pengeanbringerne til Herrer
over Markedet. d. v. s. over Køberen, idet de gør ham til Herre
over Grundkilderne, hvorfra Menneskenes nødvendige Forbrug skal
tilfredsstilles.

Som et Vidnesbyrd om. hvorledes Udviklingen former sig, skal Stock Ex

vi anføre, at ved Stock Exchange i Londen, langt det største change

Pengeanbringelsesmarked i Verden, blev der i 1910 anbragt 264
Mill. Pd. Ster!. (c. 4000 Mill. Kr.) i fremmede Foretagender. De
hjemlige Foretagender fandt hjemlig Kapital. l Løbet af den sidste
Menneskealder er de Kapitaler, der saaledes af Englændere er an-
bragt i Kolonierne og fremmede Lande, voksede fra 600 Mill. Pd.
Ster!. til 2500 Mil!. Pd. Ster!., hvilket betyder en jevn Renteinter-
esse for England af over 100 Mil1. Pd. Ster!. om Aarct, deri ikke
medregnet de betydelige Spekulationsfortjenester paa Kapitalen.
Den engelske Stats udenrigske Politik er i væsentlig Grad paavirket
'af Hensynet til at værne om disse Interesser. Hvorledes disse
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Pengeanbringelser fordeler sig, vil man kunne se af følgende af de
mest karakteristiske Poster.

93 Mil!. Pd. Ster!. til Statslaall.
62
19
9
7
5

J'
,.

- ]ærnbaner (der let overkapitaliseres).
Gummiplantager (f. T. stærk Spekulation).
Petroleumskilder .
Miner af forskellig Slags.
Land (kan give uhyre Summer).
Handelsforetagender .

Kombina
tion og Kon

kurrence

Det sidste Tal er ved sin Lidenhed talende nok. Som Eksempel
paa, hvad ]ærnbaner kan give, kan anføre.s, at de nordamerikanske
]ærnbaner har kostet 5000 MiIl. 0011. at anlægge, men forrenter
12000 Mill. DoJl., idet man paalægger Trafikken alt. hvad den kan
bære. Gummispekulanten opkøber gamle Sukker- og Kaffeplantager
paa Ceylon, Malakka o. a. S. og paaregner en uhyre Fortjeneste
ved den nye Dyrkning. Petroleums- og Minedriften regner med den
store Fortjeneste, som fremkommer ved at beherske Produktionen
og vilkaarlig fastsætte Produktets Priser. De 5 Mil!. Pd. Sterl., som
anbringes i Land, kan let i Løbet af nogle Aar blive til 5000 Pd. Sterl ..
hvis en forøget Kolonisation foregaar. Den Jord. hvorpaa Mel
bourne er bygget, købtes for ikke fuldt 100 Aar siden for nogle faa
Pd. Sterl. og giver nu Køberens Arvinger fyrstelige aarlige Ind·
tægter i Lejeafgift.

DET ØKONOMISKE LIVS ORGANISATION

Det er en almindelig Antagelse, at Bestræbelserne for at samle
Forretningerne i store Kæmpeforetagender er en ligesaa fremtræ
dende Ejendommelighed ved vor Tids økonomiske Liv som den ind
byrdes Kappestrid. Men fra forskellig Side er der gjort Indsigelse
herimod, og navnlig synes det, at man ret bestemt maa skelne mel
lem det, der gælder for de Virksomheder, hvis Interesse det er at
faa Magt over 'Grundkilderne, og det der gælder for dem, hvis hele
Bestræbelse gaar ud paa at tjene Forbrugernes Interesser. Alle den
første Slags Virksomheder, der bygger paa det Marked, som Hjem
menes faste Forbrug skaber, vil skaffe sig Magt over Tilgangen af
Varer. Af Varemængden afhænger Priserne. medens Salgbarheden
ikke svinger saa stærkt med Prishøjden. Alle de andre Virksomhe-
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der, der forsyner Hjemmenes elastiske Forbrug, vil stræbe at Je
"ere Varerne saa prisbilligt som muligt, fordi Salgbarheden saa
ganske overvejende beror derpaa.

Grundkildevirksomhederne viser en fremtrædende Tilbøjelighed Truster

til at slutte sig sammen i Kæmpeforetagender . De nord-amerikanske
Truster er det mest fremtrædende Eksempel herpaa. Deres Opgave
er at faa Magt over Produktionen. Saaledes har Sukkertrusten be
hersket indtil 90 % af Produktionen, Whiskytrusten henimDd 95 %,

Standard Oil Comp. gennemgaaende 85 %, United States Steel
Corp. 70 %. Men dette vil sige, at de bliver i Stand til at udskyde
hele den Indflydelse, som paa det aabne Salgsrnarked bestemmer
Priserne. Der er ikke længere Tale om Køb og Salg, men om Magt
erklæringer. Trusten fastsætter selv sine Noteringer, baade hvad
den vil give for Raaprodukter, og hvad den vil sælge det færdige
Produkt for, og de andre Forretninger og Forbrugerne maa simpelt-
hen tage dem tiI Efterretning. Den vigtigste Forudsætning for at
kunne udøve denne Magt er, at Trusten ejer en stor Del af Minerne,
Kilderne, Plantagerne og kan lade saa mange af disse Grundkilder
ligge ubenyttede, som den flnder for godt for at regulere Mængden
af det Raastof, den faar at arbejde med. Som Supplement til denne
Magt over Grundkilderne kommer den gennem Toldbeskyttelse
givne Magt til at hindre fremmed Konkurrence.

Særlig efter 1897 tog Dannelsen af Truster Fart; det var efter Toldtariffens

Gennemførelsen af den berygtede Dingleytarif. Den gennemførtes Kapitalise

hovedsagenlig ved Trustinteressernes Indflydelse, og denne lndfly- ring

<leIse udøves overalt og paa den mest samvittighedsløse Maade. Ved
alle politiske Partirnøder er de repræsenterede, i Rigsdagen, Domsto-
lene, Bankerne og i Pressen. De gyser ikke tilbage for at ramme
deres Modstandere ved Vold eBer IIdspaasættelse, de køber sig
Stemmer overalt og forfalsker tilbunds det offentlige Liv. Det er
ikke Forretning, de driver, men Herredømme, de udøver, idet de
'Sikrer sig Herredømmet over Varemængden paa Markedet og deref-
ter fastsætter en uhyre Overpris, som ikke bestemmes af Hensynet
tiI hvad der er en rimelig Fortjeneste paa det, Varens Fremstilling
koster, men af Skønnet over, hvarrneget man kan afpresse Forbru-
gerne. Forstaaelsen af det Hjælpemiddel, Dingleytarifen af 1897
har været dem i disse Bestræbelser, har med Rette bevirket, at man
har kaldt Trusterne Toldtariffens Kapitalisering. Men man kunde
ogsaa have kaldt dem Grundværdiernes Kapitalisering, idet Told-
tariffen ikke vilde have hjulpet dem, hvis de ikke havde kunnet lade
deres Miner og Grundværdirigdomme ligge ubenyttede hen efter
Forgodtbefindende.

Del økonomiske Livs Hovedlove
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Toldbeskyt
telsens
Menin~

Værn fordet
nationale

Arbejde

Trustens Trustdannelsen er derfor altid ledsaget af en vældig Overkapita-
Overkapita- lisering. Under <len i Sommer afsluttede Retsforfølgning mod Tru-

lisering sterne, lod Regeringen i Washington deres Ejendomme vurdere, og
de ansloges til P/z Milliard DoIL, medens de af Trusterne var bog
ført til 4 Milliarder DoII. Denne Overkapitalisering bestaar i Ud
stedelsen af Aktier, som i Virkeligheden ikke har anden Værdi bag
sig end det Papir, de er skrevet paa, men som man ved sin Magt
over Forbrugerne tvinger disse til at forrente, saa de bliver reelle
Indtægtskilder. Med disse billigt erhvervede Aktier betales Tru
sternes Redskaber rundt omkring. Samtidig paaviste Regeringens
Undersøgelser, at Toldbeskyttelsen gjorde den overvejende Del af
Varerne 20 % dyrere i Amerika end i andre Lande.

Ikke des mindre forkyndes Toldbeskyttelsens Evangelium ved
de fleste amerikanske Universiteter, idet disse ved Trustherrernes
store Dotationer er bragt i en stærk Afhængighed, saa der ikke frem
sættes andre Lærdomme end dem, der er Universitetets Protektor
behagelige. Men intet Sted har Toldbeskyttelsens falske økonomiske
Lære vist sig kraftigere. Dens Mening er simpelt hen at lade For
brugerne slide haardere for at skaffe sig ~e forskellige Ting, de
bruger, end de ellers vilde have nødig, til Fordel for de faa. der
tager de højere Priser.

At det skulde gælde om at værne sig mod Udlandets billige Va
rer, der vil tage Pengene ud af Landet, er i og for sig en saa bag
vend,t Lære, at den kun har kunnet finde 0relyd, ford,i 3aa mange
ligesom ved Handelsbalancen bliver staaende ved Pengebegrebet og
ikke ser det Vareværdibegreb..der ligger bagved, og som er det
egentlige Indhold. Nationen er som enhver Forbruger altid bedst
tjent med at kunne faa sine Varer saa billigt 30m muligt. Vil Udlandet
sælge os sine Varer, er det kun, fordi vi gør et Arbejde af en eller
anden Art, som er Udlandet Vederlag nok. Tvinger en Told os til at
betale de hjemlandske Fabrikater dyrere, vil det kun sige, at vort
Arbejdes Værdi nedsættes. Men dette kan ikke gøre Nationen rigere.
det kan kun sætte nogle faa i Stand til at blive rigere paa de andres
Bekostning. En Mand bliver ikke rigere ved at flytte sine Penge
sammen i en Lomme; denne Lomme bliver mere fyldt, men de
andre desto tommere. ToldbeskyteIse er det virksomme Middel til
at samle Nationens Rigdomme paa færre Hænder. At underholde
sine fattige, alderdomsskrøbelige eller uforskyldt erhvervsudygtige
Medborgere er en Byrde, som et Folk under visse Forhold kan
ansee ,det for rimeligt at bære. Men gennem en Toldbeskyttelse at
yde en Fattigunderstøttelse, hvor Smaafolk betaler, for at den Un-

. derstøttede kan nyde Livet. er der ingen sund Fornuft i.
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Den Paastand, at Arbejdslønnen skulde stige med Toldbeskyt
telsen, gendrives grundigt af Erfaringen. Arbejdslønnen afhænger
væsentlig af, at Arbejderne kan skaffe sig anden Virksomhed, hvis
den, han har, ikke bringer ham Løn nok. Men nu er det netop en
af de hyppigste Grunde, man fører i Marken til Gunst for Toldbe
skyttelsen, at den hjemlige Industri vilde falde sammen, hvis den
ikke værnedes mod Udlandets Konkurrence, og at i saa Fald Arbej
derne vilde blive brødløse. Men hvis dette var saa, hvor kan man
saa tro, at vi vilde have noget at betale Udlandets Varer med, naar
vore Arbejdere ikke kan præstere andet Arbejde end det, som ifølge
Forudsætningen ikke kan staa Maal med Udiandets. O~ hvor kan
man tro, at disse stavnsbundne Arbejdere skulde kunne faa deres
Løn forbedret, naar der i hele Landet ikke er andet Arbejde, de
kan faa, end det i den beskyttede Industri.

Det er saa langt fra, at den toldbeskyttede Industri er et Værn
mod Arbejdsløshed, at den tvertimod er en Aarsag til den. Den In
dustri, der ikke kan klare sig i Konkurrencen, kan kun arbejde for
Hjemmemarkeder. Jo mindre Landet er, desto mindre Udviklings
muligheder faar da Industrien, og desto færre Hænder vil der kunne
sysselsættes.

Det Forsvar, som herhjemme er blevet ført for Toldbeskyttel
sen, vil gøre gældende, at al Finanstold er af det onde, fordi den
uundgaaelig fordyrer Varerne for Smaafolk, medens Beskyttelses
tolden derimod kun er et Værn. der holder fremmede Varer borte,
uden at fordyre Hjemlandets Produkter, da disse ved de inden
landske Fabrikanters indbyrdes Konkurrence vil sælges til den lavest
mulige Pris. Men denne" Forudsætning er i den mest aabenlyse
Strid med Erfaringen. Ogsaa vor hjemlige Erfaring viser. at der i
Læ af Toldbeskyttelsen dannes Truster, som sætter Varepriserne
op. Papir, Glas, Sukker, Spritfabrikker o. s. v. er kun nogle Eks
empler. Og naar dette er Erfaringen, og de fremmede Varer trods
Beskyttelsen kan sælges jevnsides vore egne, saa falder alle de
haarde Ord, der blev sagt om Finanstolden, med selvsamme Vægt
paa Beskyttelsestolden. Den er kun en Byrde, som lægges paa For
brugerne, d. v. s. paa det Arbejde, Forbrugerne maa udføre for at
skaffe sig de fordyrede Varer. Og medens Finanstolden paalægger
Forbrugerne denne Byrde for Statskassens Skyld, gør Beskyttelses
tolden det for nogle enkelte private Medborgeres Skyld.

Det er de ubeskyttede Virksomheder, hos os altsaa særlig Land
bruget, som maa yde det Arbejde, der maa til for at betale, hvad
vi ikke kan faa andre Steder end i Udlandet j det er dem, der maa
optage al vor overflødige og kunstig indskrænkede Arbejdskraft.

3'
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Kan de ikke det, saa er Arbej<ierne i den toldbeskyttede Industri
prisgivne til Fabrikanternes Forgodtbefindende, enten ved at deres
Løn nedsættes, eller ved at de Varer, de skal bruge, stiger ufor
holdsmæssig i Pris. Men kan de ubeskyttede Virksomheder give
Arbejdskraften Sysselsættelse, saa falder den Betragtning bort, at
man maa opretholde Toldbeskyttelsen for ikke at gøre Arbejderen
brødløs.

Landbrugs- Grellest og skadeligst viser derfor ogsaa Toldbeskyttelsens Føl-
Told ger sig, naar der ikke er en saadan fri Virksomhed tilbage, der kan

afbøde nogle af de værste Ulykker. I Lande, hvor Tolden ligger
paa Levnedsmidler for at værne om Agrarinteresserne, viser det
sig ret, hvad det vil sige at gøre Livet dyrere for Forbrugerne. Tysk
land og Sverige kan tjene som afskrækkende Eksempler. Det tyske
Folk slæber nu paa en aarlig Byrde af henved 1400 Mill. Rmk. i
Fordyrelse af Korn og Kød, Æg og Smør. Vedstaaende Skema vil
vise, hvor u.hyre Byrden er vokset, siden man begyndte paa den
Vej i 1879.

Toldsats i Rmk. pr. 100 Kg.
1879 1902

Hvede 1 6.50
Rug l 6
Byg .. 0,50 4
Havre l 6
Majs 0,50 4
Mel........................... 3 13,50
Smør 20 30
Ost 20 30
Æg 6
Kød , 30
Flæsk . .30

Jordprisens Denne Stigen er en simpel Følge af, at Beskyttelsen stadig maa
Stigen forhøjes, fordi den Fordel, Landbruget skulde have af den, straks

fortæres af jordsælgerne eller Grundrenteejerne. Beskyttelsen om
sætter sig øjeblikkelig i højere jordpriser og gavner saaledes kun
den, der sælger sin jord og trækker sig ud af Landbruget. eller den,
der forpagter sin jord bort, men ikke bruger den selv. I Vest-Tysk
land, hvis smaa Ejendomme hurtig skifter Ejere ved Salg eller Døds
fald, sidder hver ny Ejer ligesaa haardt i det som før Beskyttelsen.
I Øst-Tyskland er det de store Godsejere, som stadig bliver rigere
ved Beskyttelsen.

En Industri, som ikke i Landet selv kan tage Kampen op med
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Udlandets, kan heller ikke gøre det i Udlandet. Den kan derfor Statskassens

intet Bidrag yde til det Arbejde, ved hvis Hjælp vi faar Varer fra Interesse i

Udlandet betalt. Den svækker direkte og umiddelbart vor Evne til Beskyttel.

at gøre dette, idet den fordyrer Livet for os alle. Den frister til at sestolden

bevare forældede Arbejdsmetoder og Maskiner, hvorved den yder-
ligere svækker det nationale Arbejdes Værdi, og endelig bidrager
den til at skabe falske Forestillinger om Nationens Velstand, idet
den bogfører Varerne til deres toldfordyrede Pris, altsaa højere end
deres virkelige Værdi. Hvis alt det blev lagt aabent for Befolknin-
gens øjne, ved at Toldbeskyttelsen afløstes af direkte Statstilskud
til de beskyttede Virksomheder til et saa stort Beløb, som disse selv
mener, at Beskyttelsen gavner dem, vilde man forfærdes over de
Summer, det drejer sig om, og Systemet vilde ikke kunne oprethol-
des. De beskyttede Særinteresser har derfor Fordel af at holde den
egentlige Sammenhæng skjult. Ved den Blanding af Beskyttelses-
told og Finanstold, som fremkommer, naar Tolden ikke er høj nok
til at virke som Indførselsforbud, bliver ogsaa Statskassen interes-
seret i Systemets Bevarelse, og der er ikke megen Tvivl om, at her-
hjemme vilde Toldbeskyttelsen ikke have kunnet holde sig, hvis
ikke denne Hensyntagen til Statskassens Indtægter havde gjort sig
gældende. Kunde man have anvist Statskassen en anden, bedre
Maade at faa de nødvendige Penge paa, vilde vi nu kunne have
været fri for denne trykkende Byrde.

Man har i Trusterne villet se en Overgangsform, der skulde Trusterne er

kunne lette Overgangen til en Samfundsform, hvor Staten overtog .V\agtdannel

al Produktion. Men naar man fremhæver dette, maa man ikke være ser, ikke
. økonomiske

blind for, at Trustdannelserne Ikke har bevist deres Værdi som Organisa-

Midler til at gøre Varerne bedre og billigere, d. v. s. som de øko- lioner

nomisk set mest hensigtsmæssige Organisationer. Trustledernes In-
teresser er ikke den at skaffe sig større Indtægter i og for sig. Deres
Formuer og Indtægter overskrider langt det Maal, der kan have
Betydning for Tilfredsstillelsen af et Menneskes Fornødenheder.
TrustIedernes Interesser er Magt, Trusterne er Magtdannelser.
Hvis Staten skulde blive en Stortrust, maatte man ud herfra anse
det for lidet attraaværdigt. Man kan ganske vist sige, at man haaber
eller forudsætter, at Staten bedre end Trusten kunde bevæges til at
benytte sin Magt til at gøre Varerne bedre og billigere i Stedet for
dyrere; men det sikre vilde kun blive Statens og dens ledende Per-
soners uhyre Magt. Hvorvidt Trusten er den økonomisk set hen
sigtsmæssigste Organisation, faar man en stærk Tvivl om, naar
man undersøger, hvorledes Udviklingen former sig paa de Omraa-
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der, hvor den naturlige Interesse for at levere de bedst mulige Varer
ti! den billigst mulige Pris er den overvejende.

Stordrift paa Her finder man nemlig ikke den samme Tilbøjelighed til at
andre Om- danne Kæmpeforetagender . Det er sandt, at en stor Forretning som

raader. Regel klarer sig bedre end en lille. Den kan nemlig økonomisere
mere ved at specialisere Tilvirkningen, saa Værktøj og Maskiner
udnyttes stærkere, ved at gøre Produktionsomkostningerne mindre
pr. Stk., ved at Huslejen bliver en lavere Procent af Omsætningen
o. s. v. Men disse Fordele vokser ikke i tilsvarende Grad jo større
Forretningen bliver. Kan en Forretning maaske tjene 10000 Kr.
ved at udvide sin Virksomhed med 100000 Kr., vil dette betale sig,
naar Laanerenten er 6 0/". Men ved at udvide sin Virksomhed yder
ligere med andre 100000, indvindes der maaske kun 5000 Kr., og
denne Udvidelse vil altsaa ikke betale sig. Hertil kommer endvidere,
at den samlede Ledelse af en saadan Forretning, hvorved alle dens
enkelte Dele samstemmes paa den bedste Maade, er af afgørende
Betydning for dens økonomiske Fremgang. Overstiger dens Stør
relse den Grænse, hvor den enkelte Leder kan bevare et fuldkom
ment Overblik over den hele Virksomhed, saa vil den Fordel, som
Væksten kunde bringe, jevnlig mere end opvejes ved det, som gaar
tabt gennem den mindre sikre Ledelse og den mangelfuldere Sam
stemmen af Delene. I alt Fald kan man aldrig paa Forhaand vide,
om der ikke vil tabes mere end der vindes, og Udvidelsen mister
derved sin Tillokkelse. Trusterne, hvis Maal er Magt. bekymrer
sig ikke om dette økonomiske Minus, som Kæmpedriften medfører;
men den Stordrift, hvis Maal er Billighed, kan ikke se bort derfra;
cen vilde ikke være sikker paa at kunne klare sig overfor de mindre
Storbedrifter.

Loven for Udviklingen synes. som Bernstein siger, at være den,
at den egentlige Stordrift ikke opsuger ·de smaa og mellemstore Be
drifter, men vokser op ved Siden af dem uden dog at overskygge
dem. Selv i England, det mest fremskredne Industriland, er 3tadig
Mellembedrifterne de talrigste og beskæftiger langt det største An
tal Arbejdere.

ARBEJDSLØN OG DRIFTSUDBYTTE

Under det økonomiske Livs lIdvikling gør der sig en stadig dy
bere Modsætning gældende mellem to Hovedformer af menneske
ligt Arbejde. Lønarbejdet og det selvstændige Arbejde. Udviklingen
paavirkes stærkt af Forholdet mellem disse to Slags Arbejde og af
Kampen for at fastsætte deres Livsvilkaar.



Det økonomiske Livs Organisation 39

Lønarbejderen træder ind i en given Ramme, indenfor hvilken
han skal udføre et bestemt Arbejde. Den selvstændige Arbejder fin
der selv den Gerning, han skal udføre, og de Veje, han skal følge.
Trofastheden, Omhyggeligheden og den tekniske Dygtighed har de
fælles; men Opfindsomheden og Modet til at gøre den personlige
Indsats paa sit Ansvar er en Hovedbetingelse for det selvstændige
Arbejde, medens det tvertimod virker forstyrrende ind paa Lønar
bejdet. Man kan sige, at Lønarbejdet er det, som udnytter det givne
og holder de bestaaende Former i Gang, medens det selvstændige
Arbejde finder nye Veje, udvider Arbejdsomraadet eller udnytter
det gamle paa en anden Maade. Uden dette vilde Menneskeheden
ikke have gjort sine vældige Fremskridt, uden hint vilde den ikke
kunne bevare det vundne. Begge Dele er vigtige, men det forekom
mer os dog ikke, der kan være mindste Tvivl om, at Overvægten
ligger paa det selvstændige Arbejdes Omraade. Et Samfund af Løn
arbejdere vilde stagnere og som alt stillestaaende snart smuldre hen;
et Samfund kan ikke leve uden Initiativ hos de tusinde enkelte og
uden deres Mod til at kæmpe for Livet for egen Regning.

Men den stærke Vækst af Lønarbejdet i vore Samfund har i
saa høj Grad samlet Opmærksomheden om det og dets Vilkaar, at
det sociale Spørgsmaal ligesom er blevet ensbetydende med at skaffe
Lønarbejdet gode ViIkaar. Socialdemokratiet er i den Grad fanget
i denne Forestilling, at det sætter sig til Opgave at gøre hele Sam
fundet til en hel Lønarbejderanstalt. Derigenne'11 sker der ogsaa
en Forandring i de Grundprinciper, hvorefter man forlanger Løn
ningerne fastsat.

I det frie selvstændige Arbejde er Fortjenesten, Lønnen, afhængig
af Værdien. af det Arbejde, man udfører, maalt paa den Duelig
hed, hvormed man indretter det. Økonomisk set gælder her ingen
anden Lov end Duelighedens. Regner man rigtig, faar' man Lønnen,
regner man galt, lider man Tabet. Hvor stort ens Arbejde er, hvor
møjsommeHgt det er, hvor bekosteligt det er, det gælder altsammen
intet, Udbyttet afhænger kun af, hvor dygtigt, d. v. s. hvor rigtig be
regnet Arbejdet er. En ny Fabrikationsmetode, Gennemførelsen
af et Ingeniørforetagende, en ny Handelsforbindelse kan tjene Tu
sinder af Menneskers Interesse og derfor skaffe den, som gør sig
dem nyttig paa den Maade, en betydelig Indtægt. Der er ikke nogen
bestemt Lønskala, Udbyttet kan svinge mellem et stort Minus og
en stor Formue.

Den Opfindsomhed, klare Dømmekraft og faste Vilje, som hører
til for at føre en saadan Virksomhed igennem, er naturligvis ikke
hver Mands Sag. Men bortset fra Ydergrænserne er der et stort Mel-

Det frie Ar
bejdes Løn

Minimums
løn for det
frie Arbejde
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Funktionær
løn

Dagløn.
Menneske

lighed

lemomraade, hvor Forretningerne bevæger sig ad engang anviste
Veje, hver kun med en lille Ejendommelighed og sine smaa Foranled
ninger til selvstændig Optræden. Til saadanne Virksomhooer opdra
ges man gennem sin Læretid, og man faar gennem dem som Regel
en beskeden Fortjeneste, der vokser jevnt, naar man viser Flid og
Udholdenhed, hvorimod den, der stormer fra det ene til det andet
sjelden faar Held med sig. Dog vil det sædvanligvis vise sig, at den,
som ikke gennem en saadan Virksomhed kan skaffe sig en Mini
mumsindtægt, som er tilstrækkelig stor til at give ham nogen Mod~

standskraft overfor det uforudsete, næppe vil være i Stand til at
bevare sin Kredit, han vil ikke blive i Stand til at amortisere, end
mindre til at udvide sin Kapital, og før eller senere vil han ombytte
sin selvstændige Virksomhed med en lønnet Medhjælpergerning.
Hvor dette Minimum ligger, kan der ikke siges noget bestemt om;
men det maa ligge betydelig over det blotte Eksistensminimum.

Overfor disse frie Virksomheder staar den Række Funktionær
stillinger, som lønnes med faste Lønninger, hvis Satser svinger med
Omfanget af de Interesser, vedkommende Funktionær skal vare
tage. Saadanne Lønninger kan blive meget store, naar den person
lige Dygtighed, der kræves, ikke blot er en forholdsvis sjelden om
fattende Kundskab, men ogsaa indbefatter en betydelig Grad af
selvstændigt Initiativ. Man har i de store industrielle og merkantile
Virksomheder, hvis Ledelse lægges i Hænderne paa lønnede Direk
tører eller hvad man nu vil kalde dem, forlængst gjort den Erfa
ring, at det er en daarlig Politik at betale Duelighed lavt. Jo mindre
Selvstændighed, Stillingen k,ræver, og jo mindre sjeldne de Kund
skaber er, den forudsætter, desto lavere bliver Lønningen, indtil
det brede MinimumsbæIte naas, der omtrent svarer til det, hvor
Muligheden for med en saadan Indtægt at drive selvstændig Virk
somhed hører op. Ved disse Funktionærstillinger kan de bestaaende
Forretninger bevares, men de evner ikke at forny eller udvide dem.
De fyldes af de Mennesker, som enten ikke har eller ikke længere
besidder den selvstændige Opfindsomheds Trang og Evne, og som
foretrækker den jevne, beskedne men nogenlunde faste Stilling
fremfor Ansvaret og Risikoen ved at forsøge paa egen Haand.

Anderledes stiller det sig med det Lønarbejde. som er daglønnet,
og som derfor stadig staaT overfor Risikoen. Den daglønnede Arbej
der staar i vore Samfund med den lille Løn og den truende ~dsigt

til Arbejdsløshed. Overfor ham er der derfor vokset en anden Fø
lelse op, som bunder i Medlidenheden, og som faar os til at kalde
en .Lønordning uretfærdig, der ikke byder ham hvad man kalder
menneskeværdige Vilkaar. Man gaar uden videre ud fra, at faar
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han ikke en saadan Løn, saa bliver Værdien af hans Arbejde ikke
betalt ham. Men saaledes stiller da det Spørgsmaal sig til os, hvor
ledes denne Værdi kan bestemmes, og hvilke Forhold det er, som
kan bevirke, at han faar mindre for sit Arbejde, end det er værd.

Værdien af en daglønnet Arbejders Virksomhed kan ikke maa- Lavgrænsen

les paa den Tid eller den Anstrengelse, han anvender, men alene
paa de Fordele, han tilfører den Forretning, som beskæftiger ham.
Ingen Forretning kan økonomisk staa sig ved at anvende 2 Mand,
hvor den kan nøjes med l, eller at betale ham mere, end han yder.
Kan det nu antages, at denne Arbejdsydelse er mindre værd, end
hvad der udkræves for at opholde Livet? Dette bliver Spørgsmaalet
om Lønnens Lavgrænse, og det maa ubetinget besvares saaledes,
at hvis et Menneskes Arbejdsydelse blev mindre værd end det, der
kræves til at opretholde hans Arbejdskraft, saa kan han ikke læn-
gere betragtes som Led i vort økonomiske System, men maa be-
handles som Invalid, som der ikke bliver Tale om at lønne, men
om at hjælpe og understøtte. Ingen Arbejdsgiver kan derfor med
økonomisk Berettigelse holde sine Lønsatser saa lavt, at de ikke
forslaar til at vedligeholde Arbejderens Kræfter. Som en Maskine
maa passes og vedligeholdes, maa Arbejderen ogsaa passes og ved-
ligeholdes. Det er ikke den ringe Værdi af det ydede Arbejde, som
endnu paa flere Omraader holder Lønnen langt nede mod Sulte-
grænsen, men det overflødige Tilbud af Arbejdskraft, der sætter
Arbejdsgiveren i Stand til at spare Vedligeholdelsesomkostninger
paa sine menneskelige Maskiner, fordi han kan faa en ny, naar den
gamle gaar itu. Det er Magt, men ikke Ret, som sætter Arbejds-
giveren i Stand til som man siger ar "svede" sine Arbejdere.

Kun paa de Omraader, hvor Tilbudet af Arbejdskraft er start. "Svede"løn

og hvor der ikke kræves nogen speciel Uddannelse eller saadan
fysisk og aandelig Arbejdsevne, der ikke lader sig forene med en
underernæret Tilstand, vil det blive muligt at gennemføre "Svede"-
lønninger. Kræver selve Arbejdet en fysisk og aandelig Spændstig-
hed, der ikke kan ydes af en underernæret Organisme, vil selvet
stort Tilbud af Arbejdskraft ikke formaa at trykke Lønnen ned til
Sultegrænsen. Jo mere sammensatte og finere virkende Maskinerne
bliver, desto større Krav stilles der til Arbejderens Omtanke, Snar-
raadighed og PaapasseIighed, desto større Skade kan en sløvet Agt
paagivenhed fra hans Side afstedkomme, og desto bedre Ernærings
muligheder maa Lønnen derfor byde ham.

Hvor Højdemaalet for Daglønnen ligger er vanskeligere at sige. Højdelllaal

At Arbejderens Købeevne er af den største Interesse for Forretnin- for Lønnen

gerne, at den sikreste Vej til at skabe større Marked er at højne Ar-
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bejdslønnen, forstaar nuomstunder de fleste. Kun tænker endnu for
mange saaledes, at de gerne under Arbejderne en høj Løn alle an
dre Steder, kun ikke. i deres egen Forretning. At denne Tankegang
er ulogisk og tyder paa en snever Horisont er rigtig nok; men den
retfærdiggøres derved, at Byrden af den højere Arbejdsløn melder
sig straks, Fordelen af den først senere og i ulige ·Grad for de en
kelte Forretninger. Som Princip for Lønbestemmelsen kunde den
større Købeevne heller ikke bruges, da denne kun vil sige, at det,
der betales Arbejderen, strømmer tilbage til Forretningen igen;
men naar Forretningen ikke vandt noget derved, var det jo en hen
sigtsløs Omvej. Til en principi·el Bestemmelse af Lønhøjden kan kun
det af Arbejderen ydede Arbejde tjene; jo højere Løn, desto mere
og bedre Arbejde maa der være ydet. Hvis dette Lønhøjdepunkt
ligger højere end den Indtægt, som bestemmer Lavgrænsen for
Muligheden af selvstændig Virksomhed, vil disse Underlag af selv
stændig Virksomhed fortæres og forsvinde. Vi kan derfor sige, at
højere kommer Lønarbejdet ikke op.

Lønkampen Men i vore Samfund bestemmes Lønsatserne ikke frit alene
ved økonomiske Interessevurderinger af, hvad Arbejdet er værd.
Arbejdsgiverne har en Magt til at holde Lønnen lavere, og Arbej
derne kæmper imod og forsøger at sætte Lønnen op uden at ville
indrømme, at der til denne højere Løn skal svares mere og bedre
Arbejdsydelse fra deres Side. De kæmper for en Blanding af øko
nomisk Ret og moralsk 0nskelighed, som fremkalder en stor For
virring i de raadende Forestillinger, og lader den ene Part se som
sort Uret, hvad den anden opfatter som soleklar Ret. Midlerne i
denne Lønkamp er kendte nok; det er Organisation og spredte
Forsøg fra Arbejdernes Side paa selv at overtage Produktionen.

Produktions- Hvad de sidste Forsøg angaar, er de kun i ganske enkelte Til
foretagender fælde lykkedes. I det overvejende Antal Tilfælde har Arbejderne

vist sig ude af Stand til den tekniske og merkantile samlede Ledelse,
som betinger en Virksomheds Trivsel. Indbyrdes Strid, Famlen og
Usikkerhed har bragt Forsøgene til at strande, og om ikke andet,
saa har disse Erfaringer godtgjort, at Arbejderne endnu ikke er
naaet saa vidt, at de kan overtage Driftsledelsen selv, og at deres
Syn paa Driftsledelsens Overflødighed er urigtig; det er ikke dem
alene, som skaber de Værdier. der fremstilles. I de faa Tilfælde.
hvor Arbejdere heldig har gennemført Forsøget, har de forvandlet
sig til Aktionærer, der ved Ansættelsen af nye Arbejdere sørgede
for, at disse ikke fik Andel i Virksomhedens Aktiver, men maatte
nøjes med almindelige Arbejdervilkaar.

Særlig gennem Brugsforeninger og den dertil knyttede Andels-
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produktion har Arbejderne gjort Forsøg paa at forbedre deres Ind
tægter. Men de opnaaede Resultater har ikke nogen Betydning for
Spørgsmaalet om Arbejdslønnens Størrelse; de er en Fordel, som
disse bestemte Arbejdere opnaar, eller Midler til at skaffe sig Ind
tægter ad andre Veje end gennem sit daglønnede Arbejde.

Hovedrnidlet til at hæve Lønnen har Organisationerne været.
Om det er lykkedes dem, hersker der ikke Enighed om. Dels er man
ikke enig om, hvorvidt der overhovedet har fundet nogen reel Løn
forbedring Sted, dels er man ikke enig om, at den Forbedring, som
mulig er foregaaet, skyldes Organisationerne.

Er Lønnen reelt steget? Pengelønnen er steget, men dens Købe
evne er i det mindste ikke steget i samme Forhold. Naar Prisen
paa de vigtigste Levnedsmidler i de sidste 20 Aar er steget 25 a 33
%, vil en Lønstigning af gennemsnitlig henimod 20 % i Samme
Tidsrum snarere betegne Tilbagegang. Naar en tysk Textilarbejder
for sine 15 Rmk. om Ugen kunde købe 43 Pd. Kød. eller naar han
betalte 1/10 af sin Løn i Husleje, saa vil hans 21 Rmk. om Ugen nu
være en lavere Løn, da han for dem kun kan købe 22 Pd. Kød og
maa betale 1/. i Husleje. I Forhold til Arbejderens Ydeevne er Løn
nen absolut slet ikke steget. Naar l Finerskærer nu kan skære c.
12000 D Fod Finer daglig, mens han tidligere kun skar 50 D Fod,
eller en amerikansk Tekstilarbejder.i 1830 fik 164 Doll. og tilvir
kede for 450 Dall. Varer, men nu faar 320 Doll. og tilvirker for
1500 Doll. Varer, saa er Lønnen nu en langt lavere Procent af det
præsterede Arbejdes Vareværdi ; selvom man tager Hensyn til
hvad Forrentning. Amortisation og Drift af de moderne Maskiner
koster, falder Regnestykket ud til Ugunst for Arbejderen. Til alt
dette maa endnu regnes den Omstændighed. at Arbejderen tidligere
havde en Del Indtægter igennem Gaver af forskellig Slags, baade
Levnedsmidler, Klæder og Brændsel, medens alt saadant nu er
faldet bort, og han maa betale for hver Mundfuld Mad og hvert
Stykke Pindebrænde. Men selvom man vilde erkende. at Dagleje
ren nu gennemgaaende har noget bedre Livsvilkaar end tidligere,
er Forbedringen saa ringe, at den ikke vejer noget overfor den
stærke Stigen, som har fundet Sted i Overklassens Velstand.

Men Spørgsmaalet. om dette er retfærdigt eller uretfærdigt, lader
sig ikke afgøre ved en saadan Sammenstilling. Økonomisk set kan
Retfærdighedsspørgsmaalet kun afgøres ved en Undersøgelse af,
om Arbejderen fa ar, hvad hans Arbejde er værd. Hvis han ikke ved
sit Arbejde kan siges at yde et større Bidrag til Værdiskabelsen i
vore Dage end tidligere, kan han heller ikke med Relte gøre Krav
paa en relativt set højere Løn. Det er tvivlsomt, om en Forbedring
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af Maskinerne, der sætter den e~ke1te Arbejder i Stand til at levere
mere Arbejde. er en gyldig Grund for ham til at kræve mere. Han
har ingen Andel i Teknikens Fotbedring. Hvis han ved højere Løn
og kortere Arbejdstid. ved Forb~dring af sine Livsvilkaar bliver i
Stand til at yde mere og bedre Arbejde, saa er dermed hans Lønkrav
retfærdiggjort. I

Magtkampen Men til Besvarelse af dette Spørgsmaal yder Organisationernes
Maade at føre Lønkampen paa, intet Bidrag. Det er Magt sat mod
Magt, en Styrkeprøve om, hvormeget man kan tiltvinge sig. Denne
Kamp frembyder forskellige UleJPper, som vejer stærkt i et økono
misk Samfund. For det første løsner den Forbindelsen mellem Løn
kravet og Arbejdsydelsen ved at rejse Krav om højere Løn, samtidig
med at Arbejdsydelsen nedsættes. Saa lidt Arbejde som muligt for
saa høj en Løn som muligt, kunde i nogen Grad skrives som Devise
over vore Dages organiserede Lønkamp. Sin Forklaring og delvise
Retfærdiggørelse faar denne Politik, ved at man gaar ud fra, at
Lønningsvilkaarene er uretfærdige. Men en Forvildelse bliver den
ikke desto mindre, fordi den staar i Strid med selve det økonomiske
Livs Grundlag. Og dernæst løsnes Forbindelsen mellem Lønkrav
og Arbejdsydelse ogsaa ved. at Organisationerne bliver en Hindring
for den personlige Dygtighed til at gøre sig gældende. Naar Løn
ningerne fastsættes efter Priskuranten, saa er det i Virkeligheden
at sætte Middeldueligheden i Højsædet. Der er ingen farligere Po
litik for alt hvad der hedder Fremskridt i Samfundet end at værne
Udygtigheden mod sine Følger og stække Vingerne paa den Dyg
tighed, der hæver sig over Gennemsnittet.

Organiserer Tanken om ved en almindelig Organisation af Arbejdet at hæve
Slaveri Underklassen er ligeledes en Medlidenhedsbetragtning, men en øko

nomisk fordærvelig Udvej. Det er muligt, at alle Mennesker kunde
forsynes med hvad de bruger, ved at alle arbejdede nogle faa Timer
daglig. saa alle kunde faa baade Velvære, Tryghed og rigelig Fritid
ved en saadan Ordning. Men ikke desto mindre vilde den være et
grufuldt Slaveri og en absolut Ødelæggelse af Vilkaarene for alt
særlig værdifuldt Arbejde. Er jeg bundet til blot 2 a3 Timers dagligt
Arbejde paa et bestemt Sted, er min Frihed tilintetgjort. Jeg kan
hverken rejse, naar det passer mig, hvilket er af stor Betydning for
cn Mængde Arbejde; eller leve efter de skiftende Energibølger, som
gaar igennem mit Sind. Stærke koncentrerede Arbejdsperioder
veksler i det frugtbare Sind med ofte lange Hviletider, hvor nye
Indtryk samles, nye Tanker gror, og Aandens Kræfter ligesom ræk
ker sig. At ikke alle trænger til at leve saaledes for at kunne yde det
højeste, at ikke alle evner at yde mere end det Gennemsnit, som det
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tvungne og foreskrevne Arbejd'e tillader, er ikke nogen Grund til at
hindre alle i at leve saaledes. Man ser talrige Eksempler paa, at
Arbejdere foretrækker en ringe Løn med Frihed til at strejfe om
frem for en høj Løn, der ikke tilsteder en saadan. Hvad der i saa
danne Sind kan blive en gold og unyttig Vagabondering, kan under
andre Forhold blive den frodigste Kilde til fremragende Arbejder.
Hvis man i Aandsarbejdet paa Kunstens og Videnskabens Omraade
ser de højeste Frugter af Menneskelivet, som ogsaa sætter deres
dybe Spor i dets økonomiske Udvikling, saa maa man vogte sig for
at gøre Lønarbejdets Vilkaar til den for alle Virksomheder tvungne
Norm.

Den egentlige Vanskelighed i Nutidens Lønspørgsmaal ligger i,
at man savner en virkelig Maalestok for Værdien af det Arbejde. en
Lønarbejder yder. Det er den store Reservearme, der berøver os
denne Maalestok; det er det Valg mellem at sulte eller tage de Vil
kaar, man byder ham, som Arbejderen er stillet overfor, der sætter
ham ud af Stand til virkelig at faa Besked om, hvad hans Arbejde
er værd, og som vækker' hos ham en Forbitrelse, der ikke længere
tillader ham at skelne klart mellem Ret og Uret. Thi Maalestokken
kan kun findes deri, hvad et Menneske er i Stand til at frembringe.
naar han har fri Adgang til at arbejde for sig selv, saa han frem
bringer og fortærer, hvad han og hans Familie skal bruge. Men
denne fre Adgang til at arbej.de saaledes findes ikke i vort Samfund.

En Mand. der med sin Kones og sine Børns Hjælp, dyrker sin
lille jordlod, saa den giver ham til Livets Fornødenheder, er den
frieste Mand under Solen. Det er en elementær Livsform, det er
sandt, men den er hans Tilflugt, naar alt andet glipper, og et Maal
for, hvad han kan frembringe overladt til sig selv. Hvis Adgang til
et saadant Stykke jord stod aaben for enhver, vilde ingen tage Ar
bejde i andres Tjeneste for mindre, end han selv kunde skaffe sig
ved at dyrke denne jord. Det er Tilstrømningen til Byerne af de
jordløse Landarbejdere, som trykker Byarbejdernes Løn ne,d ved at
danne en Reservearme, der ingen Valg har, og for hvem den Løn,
der for en Byarbejder kan synes ringe, staar som en betydelig For
bedring af deres egen tidligere Stilling. I Lønbevægelsens Historie
viser dette sig som den faste Lov, at hvor Jorden er tilgængelig, der
'Stiger Arbejdslønnen; hvor Jorden er spærret, der synker Arbejds
lønnen.

Den Forbedring af Arbejderstandens Vilkaar, som man kan iagt
tage gennem den sidste Halvdel af det fDrrige Aarhundrede, staar
saaledes utvivlsomt i Forbindelse med den Adgang til fri jord, som
de vidtstrakte nye Lande i Nordamerika aabnede. Indtil 80erne var
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den Indvandring, som foregik, væsentlig anglogermansk. Fra Eng
land, Tyskland og Skandinavien kom 90 % af Indvandrerne. Nu er
der ikke længere fri Jord i Staterne, og Indvandringen har helt
skiftet Karakter. Nu er 75 % af den Italienere, Russer, Folk fra
Balkanstaterne og Østrig. Disse elendig vante Landboer søger der~

cvre Lønarbejde for en ringe Betaling, de er en Fare baade for Sta
ternes nationale og økonomiske Udvikling, og man søger ved den
strenge Immigrationslov at værge sig imod denne Strøm. Men i Eu
ropa ser vi, at der atter er Tilbagegang i Arbejdernes Stilling i de
anglo-germanske Lande, saa det atter er blevet tvivlsomt, om der
overhovedet har fundet Fremgang Sted. Den Slutning synes der
for at være berettiget, at det ikke er Organisationerne og den Kamp,
de har ført, som Arbejderne kan takke for det, de har naaet. Det
er den frie jord i Amerika. som for en Tid bragte den Mur til ut
falde, op ad hvilken man kan klemme Arbejderen og give ham Val
get mellem Sult eller den Løn, man byder ham.

Landarbei- Arbejdet med jorden er Maalestokken for den elementære Værdi,
derIøn en Mands Arbejde har. Men jorden er ogsaa det stærkeste Vaaben

til at bekæmpe ham. Fabrikanten kan .lade sine Maskiner hvile en
kort Tid; men gaar der for længe, saa ødelægges de. Han mister ikke
blot sin Indtægt ved at lade Arbejdet hvile, men ogsaa sin Kapital.
jorden derimod kan vente evindelig. Den forgaar ikke. Den sætter
derved i en ganske anden Grad Ejeren i Stand til at modstaa et
Tryk fra Arbejderens Side. Det er derfor ude paa jorden, at Løn
nens Minimum bliver til; den er nu gennemsnitlig her i Landet 1,70
paa egen Kost for en Landarbejder, en Løn som ikke paa langt
nær svarer til det, en Mand kan faa ud af jord, han dyrker for egen
Regning. Med denne Lønsats som Udgangspunkt er Lønningerne
opefter i Byerne fastsat. Landarbejderen kan som en Følge af sit
Arbejdes Karakter udholde en længere Arbejdsdag og en tarve
ligere Kost end Byarbejderen ; det mere nerveanspændende Arbejde
med Maskinerne kræver baade en kortere Arbejdstid og en anden
Slags Føde. Da samtidig Livet i Byen er dyrere, særlig Huslejen
kræver mere, er der intet forunderligt i, at Byarbejderens Penge
løn gennemsnitlig er det dobbelte af Landarbejderens. Vi maa der
for være berettigede til at slutte, at den i Forhold til hans Arbejde
lige saa vel som Landarbejderens i Forhold til hans er for lav. HVIS
da den frie Adgang til at dyrke jord for egen Regning vilde vise.
at c. 1000 Kr. aarJig vilde svare til, hvad en saadan Jordbrugers
Arbejde er værd, saa vilde ogsaa Byarbejderens Løn gaa tilsva-,
rende stærkt i Vejret.

Det, som forhindrer, at dette kan ske, er det Tryk, som Jordren-
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ten lægger paa alt Arbejde. Den giver Arbejderen, ikke hvad han
fortjener, men det mindst mulige, han kan nøjes med j den giver
Driften det mindst mulige Udbytte og tvinger Forbrugerne til at
betale de højst mulige Priser, man kan faa uden at standse Salget
helt. Det er ikke Arbejdsgiveren, som udnytter Arbejderen, men
]ordrenteejeren, som tvinger alle ned paa det mindst mulige Ud
bytte. Det er derfor en MiskendeIse af de raadende økonomiske
Love, naar Socialdemokratiet ser det sociale Problems Hovedknude
i Forholdet mellem Arbejdsgiver og Arbelder; det er i Forholdet
mellem ]ordrenteejer-en og Forbrugerne, at Problemet ligger.

Det økonomiske Princip er: Enhver efter sit Arbejde. Yder
man meget, kan man kræve meget j yder man lidt, kan ma'n
kun kræve lidt. Men ]ordrenteejeren har Magt til at skyde dette
Princip til Side; han tager saa meget, han kan afpresse alle andre
I Samfundet, og lader dem beholde saa lidt som muligt. Det er et
lignende Princip, som Arbejderne tror, Arbejdsgiverne følger, og
som Arbejderne gennem deres Organisationer selv forsøger at an
vende. Kampen om Arbejdsudbytte bliver derved over hele Linien
en Magtprøve ; men i denne Kamp er paa Forhaand Sejren den vis,
som har Raadighed over Jorden.

En Afart af det Magtprincip, som præger disse Lønkampe, er
Gennemførelsen af en Række sociale Love, der paa forskellig Vis
søger at forbedre Arbejderens Stilling ved at sikre ham mod Ar
bejdsløshed og mod Følgerne af Ulykke, Sygdom og Alderdom. Og
saa overfor disse Love viser det sig, at man ikke ev ner at ændre de
økonomiske Grundlove ved at handle imod dem. Gennemgaaende
"iser saadanne Love sig at svække Arbejderne, gøre dem sorgløsere
og nedbryde deres Ansvarsfølelse, saa de fører deres egentlige øko
nomiske Kamp med mindre Energi. I Stedet for at anspænde aIle
deres Kræfter for at blive saa dygtige som muligt og gøre deres
Arbejde saa værdifuldt som muligt, regner de med de gennem Lo
vene sikrede Fordele. saa de ikke selv har nødig at fylde det Hul
i deres Indtægter, hvorfra den nøgne Armod griner dem imøde.
Men ogsaa ad en anden Vej viser denne officielle Understøttelses
politik sig at være et Fejlgreb. Har Jordrenteejeren haft Magt til at
berøve Arbejderen det fulde Udbytte af hans Arbejde, vil det være
h~m en let Sag ogsaa at berøve ham den Gave, Samfundet rækker
ham. Gennem højere Husleje og dyrere Adgang til Jord strømmer
alle disse Millioner ind i ]ordrenteejerens Lommer; enten maa disse
Smaafolk selv betale dem, eller Arbejdsgiver og Forbruger bliver
gennem Skatterne saa haardt tyngede, at der ikke bliver Mulighed
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for nogen reel Forbedring af Arbejderens Vilkaar gennem forbedre
de Lønninger.

Det økonomiske Princip, at enhver skal have Udbyttet af sit Ar
bejde, krænkes lige stærkt, enten det er Frygt eller Medlidenhed,
som bevæger os til at give mere. Der er kun en eneste Vej, ad
hvilken de sociale Forhold kan forbedres j det er den, som vækker
enhvers Ønske om at yde saa meget som muligt, fordi han er sikker
paa at høste Udbyttet deraf. Dette Ønske kvæles, hvis der i Sam
fundet er en Magt, der som det private Jordrenteeje er i Stand' til
at fratage os Udbyttet af det meste af vort Arbejde, eller hvis der
gennem Lovene indrettes en Barmhjertighed, der værner Folk
mod Følgerne af deres Udygtighed. Livet kan give mangfoldige An
ledninger for det varme hjælpsomme Sind til at give sine Medskab
ninger en Haandsrækning. Men ingen Barmhjertighed eller Kær
lighed evner, hvor stor den end er, at forvandle en uduelig Hand
ling til en dygtig. Det økonomiske Liv vokser med Dygtigheden, og
enhver Foranstaltning, der bidrager til at udslette Forskellen mellem
Dygtighed og Uduelighed, truer det økonomiske Liv i dets Grund
vold. Dette gælder i lige Grad Arbejdsgiver som Arbejder,

KAPITAL OG ARBEJDE

Uden Kapital mister det menneskelige Arbejde den største Del
af sin Kraft. Hvad Kapitalen altid har betydet, og særlig i vore Dage
betyder for Arbej,dets Omfang og Specialisering, forstaar enhver.
Uden vore talløse Maskiner og Redskaber vilde vi ikke være i Stand
til at frembringe de Masser af Varer, som nu falbydes til Forbrug.

Men samtidig med denne almindelige Forstaaelse af Kapitalens
Betydning for Arbejdet gaar der gennem Tidens sociale Brydnin
ger den Grundtone. som særlig Socialdemokratiet spiller paa, at
Arbejderen udbyttes af Kapitalisten. Naar den ved Arbejde og Kapital
i Fællesskab frem.bragte Vareværdi skal deles imellem dem, har
Kapitalisten Magt til at tage Broderparten og tvinge Arbejderen til
at lade 'sig nøje med en ganske ringe Del. Derfor vil Socialdemokra
tiet afskaffe Privatkapitalen, saa Kapitalens frugtbargørende Strøm
kan flyde ud over Arbejdsmarken til Fordel for ,dem, der arbejder.

Før man kan sige noget bestemt om, hvorvidt denne socialdemo
kratiske Opfattelse er rigtig, maa man have Midler til at afgøre,
hvilken Fordeling af de i Fællesskab af Kapital og Arbejde frem-
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bragte Vareværdier der er den retfærdige, og dernæst om Kapi
talen virkelig besidder Magt til at tage mere, end der tilkommer
den, en Magt, der vilde ophøre, hvis den ikke længere var i privat
Eje. Tager man som Udgangspunkt for en Bedømmelse af Arbejds
lønnens Størrelse, hvor stor Andel Arbejderen og Maskinen hver for
sig har i Varefrembringelsen, falder den ikke ud til Gunst for Arbej
deren. Sammenligner man det, en Snedker kan lave, naar han besid
der en Høvl, en Sav og et Stemmejern, med hvad han kan lave med
sine bare Hænder. maa man erkende, at Forskellen er uhyre stor. jo
flere og mere sammensatte Maskiner, Arbejdet faar til Raadighed,
desto større bliver Forskellen, selvom den ikke vokser i ligefremt
Forhold med Maskinerne. Det elementære Værktøj gav Arbejdet en
større Frembringerevne end den Forøgelse, der hidføres af de mere
sammensatte Arbejdsredskaber. Men alligevel bliver Arbejderens
Andel i Arbejdsydelsen forsvindende lille i Forhold til Maskinens.

Maskinen er selvet Resultat af menneskeligt Arbejde. men ikke
af den Arbejders, der passer og anvender Maskinen. Naar Ar
bejdsudbyuet fordeles mellem den Arbejder, der passer Maskinen,
og Maskinen, saa er det en Fordeling mellem ham og alle de men
neskelige Arbejdere, der har frembragt Maskinen. Den. som ejer
Maskinen, har købt den og i dens Pris betalt for det Arbejde, som
har frembragt den. Naar han da kræver sin Andel af dens Arbejds
udbytte, staar han kun som Mellemled mellem dette og alle hine
Arbejdere. Det er en u.rigtig Opfattelse, naar den Arbejder, der
passer og anvender Maskinen, mener, at han staar overfor Maski
nens E'jer, Kapitalisten; han staar overfor alle de Arbejdere, der
har frembragt Maskinen, og som hvis Repræsentant Maskinejeren
fremtræder. Spørgsmaalet er ikke om Arbejdsu-dbyttets Fordeling
mellem Arbejderen og Kapitalisten, men om dets Fordeling mellem
denne Arbejder og alle de andre Arbejdere, hvis Arbejde er samlet
i Maskinen.

Uden en Arbejder, der anvender Maskinen, kan denne intet yde.
Derfor bliver Maalestokken for denne Arbejders Arbejdsydelse det,
som han kan tjene ved anden Beskæftigelse. For mindre vil han
ikke anvende sin Tid til at arbejde med Maskinen. Som Grundmaal
føres man her tilbage til hvad en Mand kan faa ud af den jord, han
frit kan dyrke. Hvis Maskinens Ydeevne yderligere afhænger af
Arbejderens Snildhed. Øvelse og Omhyggelighed, vil Arbejderens
retmæssige Andel i Udbyttet vokse med Sjeldenheden af disse
Egenskaber og med deres Sammenhæng med hans Livsvilkaar. jo
uerstatteligere en Arbejder er, desto højere Løn har han Ret til at
kræve; jo mere de nødvendige Egenskaber, han skal besidde, af-
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hænger af, at han kan leve under gode Forhold, desto større Løn
maa han ogsaa have Krav paa.

Drirts- Foruden Arbejderen, der passer Maskinen, skal ogsaa den For-
udbyttet retning, der bruger Maskinen og Arbejderen, have Udbytte saaledes

som vi ovenfor har set. Naar Arbejdsløn og Driftsudbytte er betalt,
bliver der en Rest tilbage, som er Maskinens eller Kapitalens Andel.
Kan denne Kapitalen tilkommende Andel nu ikke bestemmes nær
mere j er Kapitalens Andel hele Resten, ligegyldig hvor stor eller
lille den bliver? Dette Spørgsmaal er af stor Betydning for Forde
lingen af Forretningens Udbytte mellem Driftsledelse og Kapital,
men derimod ikke for Arbejdslønnen. Naar Arbejderen har faaet
sin Andel i Arbejdsudbyttet, vedkommer det ikke ham, hvorledes
Resten fordeles mellem Driftsleder og Kapital. Kun hvis der af en
urigtig Fordeling her kunde vokse Forhold frem, der vilde virke
truende tilbage paa hans Udsigter til at faa, hvad der tilkommer ham,
vilde denne Fordeling ogsaa interessere ham.

Kan Kapita- Kapitalen synes overfor Arbejderen at have den Fordel at kunne
len vente vente og derfor under en Styrkeprøve at rnaatte blive den stær-

paa Udbytte? keste. Men dels er Arbejderens Afhængighed af Dagens Arbejde
ikke en Følge af Kapitalens Magt, men af at den fri Adgang til an
det Erhverv (Adgang til Jord) er spærret j dels er Kapitalen kun
tilsyneladende uafhængig af Arbejdsudbyttet ; den skal blot ikke
have Udbyttet fra den ene Dag til den anden. Under en Konflikt, en
Strejke el. desl. bliver derfor Kapitalen mere modstandsdygtig, men
kun fordi Kapitalisten har Formue nok til at kunne sørge for Da
gens Fornødenheder. Den opsparede Formue kan man fortære,
men den i Maskiner og Redskaber anbragte kan man ikke saa lei igen
forvandle til Formue; dens Værdi afhænger for største Delen af dens
Brug. Denne faste Kapital har ikke synderlig Modstandskraft; det
er den flydende Kapital, d. v. s. de Værdier, der i hvert Øjeblik
lige let kan anvendes til Fortæring som til Anvendelse i Arbejde,
der gør sin Ejer uafhængig af Øjeblikkets Indtægt, Hvis Driftsle
deren til Kapitalen har maattet afstaa saa meget, at hans egen Ind
tægt gaar med til Dagens Forbrug, d. v. s. hvis det bliver vanske
ligt for ham at samle Formue, vil han under en Konflikt, der med
fører Virksomhedens Standsning, være lige saa daarlig stillet som
Lønarbejderen, og Kapitalisten vil da som den eneste Part, der
raader over Formue, være overmægtig. Hvis derimod Driftslederen
ogsaa har været i Stand til at samle Formue, vil han under en Kon
flikt kunne yde en større Modstand mod den af Parterne, som synes
ham at have Uret og at stille Krav, der strider mod den samlede
Virksomheds Interesser. Men bortset fra Konfliktstilfælde bliver
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det af den højeste Vigtighed for Virksomheden at sikre Kapitalen
et saadant Udbytte, at den ikke trækker sig bort, og for Kapitalen
at stille Virksomheden paa en saadan Fod, at Fordelen ved at bruge
sin Formue som Kapital, d. v. s. sætte den i Virksomhed, bliver
større end ved at fortære den. Arbejder og Driftsleder har, saa
længe de ikke overskrider denne Grænse, lige saa stor Magt som
Kapitalen. Det ligger ikke i Arbejderens Interesse at gøre sit eget
eller Driftslederens Udbytte saa stort, at Fordelen ved at bruge sin
Formue som Kapital i Stedet for at fortære den, bliver forsvin
dende.

Arbejderen har derfor kun en forsvindende Interesse af, hvorle
des den Del af Udbyttet, han ikke selv har Krav paa, fordeles mel
lem Kapital og Driftsledelse; men han har Interesse af, at saa stor
en Del af de frembragte Værdier som muligt anbringes i nye Virk
somheder som Kapital i Stedet for at fortæres gennem Forbrug.
Derfor er det i Arbejderens Interesse, at den Virksomhed, han er
knyttet til, kan og vil betale Ejeren af Formue for den Fordel, som
det er at faa Lov til at bruge hans Formue som Kapital. Denne Be
taling kan man under et kalde Rente, d. v. s. den Indtægt, som Ka
pitalen bringer, uden selv at formindskes.

Alle de forskellige Teorier, der i Tidens Løb er opstillede for at
forklare Rentens Natur og Oprindelse, løber alle ud i dette ene, at
den er ~etaling for den Fordel, man opnaar ved at bruge Kapita
len. Det er et Køb og Salg som ethvert andet, underkastet de samme
økonomiske Grundlove, kun maa man være opmærksom paa, at
det ikke er Kapitalen, der sælges og købes, men blot Brugen af den.
Hvis man betror en anden sin Formue, for at han skal gemme den
for en, sikrere end man kan gøre det selv, saa maa man betale for
denne Tjeneste; det er først, naar Modtageren faar Ret til at bruge
de modtagne Værdier som Kapital, at det bliver ham, som maa be
tale for Laanet. Den første Betingelse, som derfor maa stilles for
at lokke Kapitalen, er Sikkerhed. Den anden er Udbyttet, Gevin
sten, og disse to Hensyn kan paa den mangfoldigste Maade dels
samvirke, dels træde i Strid med hinanden og derved paavirke den
Pris, man .forlanger for at anbringe sin Formue som Kapital i et
Foretagende. Det er ikke givet, at stor Sikkerhed altid forbindes
med ringe Udbytte af en Forretning, men Kapitalens Andel i dette
Udbytte maa normalt formindskes, naar Sikkerheden vokser. For
ringelse af Sikkerhed maa opvejes af større Udsigt til Vinding, og
aftagende Udsigt til Vinding maa opvejes med større Sikkerhed.
En Forretning. der lover baade stor Sikkerhed og stort Udbytte
kan byde Kapitalen høj Betaling, men vil kun gøre del. hvis der er
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Laanerenten

Kapital er
Forskud

begrænset Adgang til at faa Kapital. Kapitalens Rigelighed er saa
ledes det 3die Vilkaar, som bestemmer dens Pris.

Lad os nu først undersøge, hvorledes det gaar med Renten, naar
det er Kravet om Sikkerhed, som er Laangiverens Hovedkrav. En
Sparekasse byder større Sikkerhed for Pengene, end der som Re
gel findes i et privat Hjems Gemmer, og samtidig staar Pengene
til enhver Tid til Ejerens Raadighed. Selvom disse ingen Rente be
talte, vilde dog rimeligvis saare mange foretrække at indsætte deres
Penge et saadant Sted, fremfor at beholde dem hjemme. Men mange
vilde fristes ud i Pengeanbringelser, der bød Rente enten mod for
mindsket Sikkerhed eller mod formindsket Adgang til naarsomhelst
atter at udtage Pengene. Sparekassens økonomiske Funktion i vore
Samfund er at samle store Kapitalmasser gennem mange smaa Bi
drag, der hver for sig intet vilde betyde paa Arbejdsmarkedet, men
som samlede kan bidrage mægtigt til at forøge Arbejdets Kapital
kraft. Sparekasserenten og den lette Adgang til at hæve sit Indskud
er Betalingen for at faa samlet de mange smaa Beløb. Adgangen til
naarsomhelst at hæve sit Indskud kan gives, fordi man regner med,
at denne Ret kun vil blive benyttet af en forsvindende Del af det
samlede Indskud, og Renten kan ydes, fordi Sparekassen kan tjene
et større Udbytte ved at anbringe Pengene paa fuldkommen sikker
Maade, men mod at give Afkald paa for sit Vedkommende til en
hver Tid igen at kunne løsgøre dem. Laansøgerne, der kan byde
saadanne gode. men ikke til enhver Tid flydende Sikkerheder, kan
gennem Sparekassen lettere finde det Laan, de søger, end hvis de
skulde oplede private Laangivere. De kan der finde baade en kyn
digere Vurdering af Sikkerhedens Art end hos Privatmanden, og
en rigeIigere Kapitalmængde. Den private Laangiver kunde f. Eks.
meget vel anse Sikkerheden for god nok, men enten ikke raade over
saa stor en Sum eller i alt Fald ikke ønske at anbringe saa meget
paa et enkelt Sted.

Den, der sætter sine Penge ien Sparekasse, tjener a1tsaa en
vigtig Interesse i det arbejdende Samfund. Denne Interesse kan vi
i Korthed betegne som Ønsket om straks at kunne disponere over
en Værdi, som normalt først tilflyder en stykkevis gennem længere
Tidsrum. I al Kapitalanvendelse er dette Ønske tilstede, og ogsaa
i Forbruget gør det sig meget ofte gældende. I Forretningslivet tje
ner Kapitalen som Forskud; Købmanden maa have sit Lager, Fa
brikanten sine Maskiner, før Arbejdet kan begynde og Fortjenesten
indvindes. Og for Forbrugeren er der en tydelig Forskel mellem de
Varer, han skal have fra Dag til Dag og hurtig fortærer, og dem,
han skal bruge i længere Tid. En Klædning f. Eks. maa man have
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fuldt færdig ved Begyndelsen af det Tidsrum, i hvilken den skal
bruges. Man er maaske et halvt Aar om at slide den op, men man
kan ikke faa den efterhaanden i dette Tidsrum, idag et Bukseben.
imorgen et Frakkeærme, man maa have den hele Klædning, inden
man kan bruge <len. Brød derimod skal man bruge daglig, man
vilde være daarlig tjent med at faa alt det Brød, man kan .spise i et
halvt Aar, straks.

Har en Mand en Ugeløn af 25 Kr., kan han i Løbet af et halvt
Aar regne med et Forbrug af 650 Kr. Men han vilde i flere Hense
ender være bedre stillet, hvis han i den første Uge kunde raade over
75 Kr., thi saa kunde han straks købe sig et Sæt Klæder til 50 Kr.
Han vil gerne omsætte en Del af sine ugentlige Indtægter til en
Sum straks. For at opnaa dette giver han Afkald paa en tilsvarende
Del af de følgende 25 Ugers Indtægt, og betaler endda gerne en
Godtgørelse derfor. Denne Godtgørelse er Rente af Laanet.

En Bager har f. Eks. Brød for 25 Kr. hver Uge. Han spiser
selv kun for 30 Øre, Resten leverer han andre enten mod Penge
eller andre Varer, han selv har Brug for. Skræd'<1eren, som lader
ham faa en Klædning straks, faar i de følgende 25 Uger Brød for
30 Øre daglig, og har da ved Halvaarets Slutning faaet Klædningen
betalt med 50 Kr. og desuden Brød for 2 Kr. 50, d. v. s. Rente af
5 D/o' Man kan ogsaa ordne Tilbagebetalingen anderledes; man kan
ved Halvaarets Slutning forny Laanet, kort sagt Renten kan blive
løbende, indtil Laanet endelig er blevet betalt tilbage. Et saadant
Laan har ikke forøget Laantagerens Indtægter, men tilladt ham en
hensigtsmæssigere Fordeling af dem, og for denne Fordel betaler
han. Desuden kan Skrædderen ikke blot vente Betaling for den
Tjeneste, han gør Bageren, men ogsaa for den Risiko, han løber.
En Anvisning paa Fremtiden er altid mere uvis end Nutiden selv.
Taget under et vil der mellem de mange Laan, der ydes, være
nogle, som trods Sikkerheden ikke bliver tilbagebetalt. Renten vil
kunne tjene til at afbøde disse Tab, idet den samlede Kapitalrnasse
ved Rentens Hjælp bevares uformindsket. Fra dette Synspunkt set
er Renten Erstatning for Slid paa Kapital.

Dette Synspunkt træder stærkt frem ved al Anbringelse af Ka
pital som fast Kapital, idet enhver Virksomhed maa amortisere
sine Maskiner, Bygninger og Arbejdsredskaber. Direkte betales de
Beløb, der henlægges til Amortisering, ganske vist ikke til Laan
giveren; men Driftens Kredit afhænger væsentlig af, at den gennem
en rimelig Amortisering sikrer Kreditor, at der i den faste Kapital
virkelig er Værdier tilstede, der svarer tilden flydende Kapital,
han udlaante.

Renten er
Betaling for
Forskud

Renten er
Betaling for
Risiko og
Slid paa Ka
pital

Amortise
ring
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Enten man som Sikkerhed for Laanet giver sin Ugeløn i den
kommende Tidsperiode, ~Iler sin forventede Fortjeneste ved den
Fabrik, man bygger for Laanet, eller Udbyttet af Driften af den
Jord, man pantsætter for Laanet,. bestandig er det, der sker ved
Laanet, at Laantageren forvandler en fremtidig, terminsvis faldende
Indtægt til en Hovedsum i Øjeblikket, og at Laangiveren gør det
modsatte. At udfinde hvor stor en Hovedsum idag der svarer til en
fremtidig terminsvis faldende Indtægt, kalder man at kapitalisere
denne Indtægt. Den Rentefod, hvorefter dette sker, er Udtryk for
den Betaling, man i Forhold til den forhaandenværende Sikkerhed
kan faa for at staa i Forskud fra Termin til Termin. Renten løber
derfor evigt, saalænge Kapitalen ikke er betalt tilbage.

Formindskes Sikkerheden, vil Rentefoden stige, idet Renten da
foruden Betaling for den ved Laanet ydede Tjeneste bliver en
Amortisering, der faktisk formindsker Usikkerheden.

Foruden Rente kan Kapitalisten sikre sig Andel i Virksomhe
dens Udbytte. Ved Aktietegning giver man sin Kapital fra sig mod
en Forventning om en ubestemt fremtidig peri.odisk Indtægt. Det er
en Forretning af en helt anden Natur end den, som ligger til Grund
for Renten. Aktionæren løber helt Risiko med· Virksomheden og
faar som Regel ogsaa en helt anden Indflydelse paa dens Ledelse
end den blotte Laangiver, der forlanger Sikkerhed for sine Penge i
første Linie. Her drejer det sig ikke om Rente, men om Udbytte.

Hvor stor den normale Rente, d. v. s. Renten for Laan mod den
størst mulige Sikkerhed for Kapitalen, skal blive, kan ikke paa For
haand siges. Man kan ikke komme det nærmere end ved at sige, at
jo større Sikkerhed, Samfundet byder for Kapitalen, desto lavere
bliver Rentefoden. Retsordenens Udvikling, der giver Kreditor let
tere Adgang til at gøre sine Krav gældende overfor Debitor, vil
sænke Rentefoden. Kapitalrigelighed vil bevirke det samme. Der
imod vil Forretningslivets Udvikling, der formindsker Risikoen ved
Forretning og forhøjer Udbyttet af den, faa Rentefoden til at stige,
idet Kapitalisten ,da vil lægge mindre Vægt paa den særlige Sikker
hed og stræbe mere efter at faa Udbytte.

Et særligt Forhold, der i vore Samfund kan faa Indflydelse paa
Bestemmelsen af Rentefoden, fremkommer, naar en Mand ejer en
aarlig (terminsvis) Indtægt, som ikke skyldes hans Arbejde, men
varige, praktisk set uforanderlige Forhold. Et Menneskes Arbejds
kraft varer kun et vist Aarema.al, en Fabrik kan heller ikke regne
med Evigheden, men Jorden derimod er uforgængelig og den Jord
rente, den kan yde, vil vare, saa længe Samfundet bestaar. Besidder
en Mand et Stykke Jord, der i Jordrente giver ham 400 Kr" kan
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dette efter den nugældende Rentefod indbringe ham 10000 Kr. ved
Salg. Jo mindre Rent.efoden bliver, desto større Kapitalværdi faar
Jorden, og hvis Rentefoden var O vilde Jordens Kapitalværdi være
uendelig. Men dette vilde sige, at hvis denne Mand ønskede at for
vandle sin Terminsindtægt til en Sum i Øjeblikket, vilde han ikke væ
re i Stand dertil. Alt, hvad han forlangte mindre end 00, vilde skabe
en Rentefod. Forlangte han en Million, vilde han regne med en
Rentefod af 0,4 %D' forlangte han 100000 Kr., vilde Rentefoden
være 4 O/DO. Den nuværende Rentefod er 4 %, d. v. s. Kapitalise-

. ringen sker ved at tage Terminsindtægten i 25 Aar. Dette er en
Periode, der praktisk udtømmer et Menneskes Interesse for Frem
tiden, baade dens, der søger at omsætte sin Aarsindtægt mod en
Kapital, og dens, der gør det modsatte. Mulig har dette psykolo
giske Forhold været af Betydning for Rentefodens Fastsættelse til
4 %; men i alt Fald· er det givet, at saalænge der findes saadanne
Monopolindtægter, der ikke skyldes Menneskets eget Arbejde, maa
der være en Rentefod, da denne Indtægt ellers ikke kunde kapi
taliseres d. v. s. sælges.

Der er i F'ølge det foregaaende ingen Grund til at opfatte Kapital- Renten er
renten som et Tryk paa Arbejdet, og den Krig, som Socialdemokra- ikke et Tryk

tiet har erklæret den, beror paa en urigtig Opfattelse af Rentens Na- paa Arbejdet

lUr. Ogsaa i et Samfund. hvor der ingen privat Kapital fandtes,
men al Kapital administreredes af Samfundet, maatte Renten ud-
redes af Arbejdsudbyttet, inden Arbejderen kunde faa sin Andel.
Thi ogsaa der maatte Kapitalen sikres mod Slid og Tab. l vore Sam-
fund skønner de enkelte Kapitalister hver for sig selvom, hvorledes
de vilde anbringe deres Penge, og for dette Skøn betales de. Det er et
Arbejde, de udfører, af den allerstørste Betydning for Arbejdets
sunde og rolige Gang. I det socialdemokratiske Samfund maatte
dette Skøn ogsaa til Stadighed udøves af en Hærskare Funktionæ-
rer, der næppe vilde blive billigere og sikkert ikke saa duelige.
fordi de vilde savne den personlige Interesse i, om de skønner galt
eller rigtig. Kun paa et Punkt virker Renten i vore Samfund som
et direkte Tryk paa Arbejdet, det er ved de ovennævnre Særrets-
indtægter, særlig Indtægten af Jord uden personligt Arbejde. Jord-
renten er ikke en Betaling for Brug af Kapital eller for Slid paa den.
Thi Jorden forgaar ikke. Den er en Afgift, som Arbejdet maa bære j

og naar den kapitaliseres faar den kun tilsyneladende samme Ka-
rakter som anden Rente. Det er Indtægtkilden, som sælges, ikke
Arbejdet, som faar bedre Vilkaar ved at faa Kapital til Brug. Til
disse Forhold kommer vi senere udførligere tilbage.
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Nutidens økonomiske Udvikling skaber bestandig flere og flere
Kapitalister. Det er en urigtig Forestilling, at Kapitalophobningen
paa færre og færre Hænder er i Vækst. Baade absolut og relativt
er Kapitalisternes Antal i stadig Stigen.

Derimod bliver Kapitalens Administration bestandig mere or
ganiseret og centralisere;t. Det er Direktørerne, som forvalter Ka
pitalen, medens Kapitalisten som saadan bliver blot Aktionær. Men
jo mere Kapitalens Administration organiseres og centraliseres, desto
større Bety<lning faar de Forretninger, hvis Virksomhed bestaar i
at lede Kapitalens Bevægelser. Disse Forretninger faar stadig større
Evne til at gribe ind i det økonomiske Liv, og den Løn, som de
oppebærer for dette Arbejde, bliver saare let en Monopolløn, der
maa siges at overstige den egentlige Værdi af deres ydede Tjeneste.
Paa ,den anden Side er disse Finanscenirer, der kan kaldes monopo
liserede, saa faa, at det i og for sig ikke spiller nogen nævneværdig
Rolle, om deres Indehavere faar for høje Lønninger eller Indtæg
ter, naar deres Monopolmagt ikke strækker sig til i det hele at give
Kapitalen en for overmægtig Stilling. Kun hvis delle er Tilfældet,
kan man anse den saa almindelige Frygl for deres voksende Herre
dømme for at være begrunder.

Overfor en Del Pengeinstituter er der kun faa Betænkeligheder
at nære. Sparekassernes Forvaltning af de dem betroede Kapitaler
er overmaade baandlagt, idet der fra det offentliges Side vaages
over, at Sparernes første Krav, nemlig Kravet om Sikkerhed, over
holdes. Rentespørgsmaalet er for en Sparer det un<:lerordnede, og
Sparekasserenten er altid lav. Herhjemme er Sparekasserne blevet
noget andet, end man oprindelig tilsigtede. De er ikke væsentlig en
Opmuntring for Smaafolk til at spare, men billige Administrations
organer for saadanne Menneskers Kapitaler, som ikke selv har Mod
og Driftighed til at anvende dem. Hovedmassen af {j,e i vore Spare
kasser indestaaende betydelige Midler, c. 800 Millioner, ejes af et
lille Mindretal af Indskydere. Man kan i vore Sparekassers Vækst
være fristet til at se et Udslag af en vis Forskræmthed i vort Folk.
den samme som viser sig i, at saa mange unge Mennesker fore
trækker en fast, beskeden lønnet Stilling for de usikrere, men ri
gere Muligheder, det selvstændige Erhverv byder.

Det Udbytte, en Sparekassevirksomhed byder. og de Lønnin
ger, deres Direktører faar, er holdt indenfor rimelige Grænser.

I Assuranseselskaberne finder vi en nyopdukkende stor Faktor
paa Kapitalforvalrningens Omraade. Den stigende Mulighed for at
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forsikre sig mod alle mulige Hændelser driver Sparsommeligheden
ud i nye Baner. Assuranceselskaberne er store" Opkøbere af gode
Papirer. Da de ikke skal have store flydende Kapitaler, anbringer
de deres Midler i Papirer, som de ønsker at beholde. De bliver der
ved stærke Støtter for gode og sunde Foretagender, men gør det
ogsaa vanskeligere for den almindelige Køber at faa saadanne Pa
pirer paa det aabne Marked. Heller ikke disse Foretagenders Ud
bytte er svimlende.

Noget anderledes stiller Sagen sig for Bankernes Vedkommende.
De driver den egentlige Pengeforretning og handler med Kredit.
Naturligvis giver en saadan Virksomhed Plads for et ret frit Skøn
fra Direktørernes Side, og dette giver dem en Magt, som man ofte
kan paavise i Forretningsmænds Frygt for at lægge sig ud med en
ledende Bankmand. Har en Bank et stort Tilgodehavende i en Virk
somhed, vil denne være tilbøjelig til at følge Bankens Vink og An
-visninger i mangf.oldige Tilfælde. Hvor en Fabrik skal købe sine
Maskiner, hvem den skal overdrage sine Kommissioner, sine ju
ridiske Forretninger o. s. v.) kan let blive afgjort efter Bankens
Ønsker. Men det vilde være en Fejltagelse at tro, at dette er karak
teristiske Træk for Bankledelsen, eller at en saadan Indflydelse
bliver gjort gældende til Skade for økonomiske Interesser. Som Re
gel vil Banken kun anbefale Forbindelser, som vedkommende Virk
somhed i og for sig kan være tjent med.

Jo større en Bank er, jo flere økonomiske Kilder der strømmer
ud fra den, desto større en Sum af økonomisk værdifulde Evner
kræves der hos Lederne. De skal være i Besiddelse af en stor Sum
af de mest forskelligartede Detailkundskaber om Forretningslivet:;
forskellige Grene. Unøjagtig eller omtrentlig Viden straffer sig som
Regel overmaade haardt. De skal regne med Vejrligets Udsigter,
Markedets Forsyning, Staternes politiske Manøvrer. En klar Døm
mekraft, en sikker Regnekunst, Koldblodighed og Fasthed maa
kræves hos den Bankmand, der ikke vil kuldsejle. Men først og
fremmest maa han være besjælet af en usvigelig Retskaffenhed og
en fremtrædende Ansvarsfølelse overfor de Interesser, der er be
troede i bans Hænder. En ringe Brist i den Tillid, han indgyder,
faar de mest skæbnesvangre Følger, og det desto sikrere, jo større
hans Forretning er.

De store Banker er gennemgaaende fortrinlige Værnere af Ka
pitalens Interesser. Fra et snævrere Synspunkt bliver de Værnere
af deres Aktionærers Interesser, fra et større Synspunkt værner
cle hele Samfundets, Forretningslivets Interesse i en sund Admini
stration af Kapitalen. Men jo dygtigere og mægtigere Værnere af

Banker

Værner Ka
pitalens ln

t<:resser
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Kapitalinteresserne Bankerne bliver, desto skadeligere kan deres
Indflydelse blive, hvis der paa et eller andet Punkt bestaar en Mod
sætning mellem Kapitalens Interesser og det almene Vel. Dette kan
i saa Fald ikke lægges Bankerne til Last. De har ikke skabt et saa
dant muligt Modsætningsforhold; det er heller ikke deres Opgave
at rette det; men de kan ved at føre det ud i sine yderste Konse
kvenser gøre det frygteligere i sine Følger og mere aabenbart for
alle, ligesom de kan blive en Hindring for ad anden Vej at fjerne det.
Det er dette, som sker ved Bankernes Forbindelse med de private
Jordinteresser .

JORDRENTEN

Jordrenten jordrenten er, som vi ovenfor har set, en udlignende Afgift, som
betales af dem. der ønsker at bruge jord, som byder Arbejdet sær
lige Fordele. Hvis al jorden er inddraget under Brug, vil jordrenten
bestemmes i Forhold til den sletteste jord, og om denne overhovedet
skal faa nogen jordrente, vil da bero paa Forholdet til andre Er
hverv. Men saalænge ikke al jord er taget i Brug, bliver den daar
ligste jord altid uden egen Værdi; dens jordrente er Nul. Stiger
Markedspriserne paa Jordprodukterne, d. v. s. Udbyttet af Brugen
af jorden, vil endnu mere og endnu daarligere jord tages i Brug.
Hvad der før havde Værdien Nul. faar nu nogen Værdi, og saaledes
stiger jordrenten hele Skalaen igennem. Men er al jord taget i Brug,
vil Markedspriserne paa jordprodukterne ikke i og for sig bevirke
en Stigen af jordrenten, men kun gøre det, hvis denne Stigen af
Produktpriserne forrykker Forholdet mellem jordbruget og andre
Erhverv til disses Skade. Umiddelbart vil saaledes jordprisen af
hænge af Efterspørgslen; men den forskellige Efterspørgsel kan
have flere Grunde, hvoraf Produktprisen paa Verdensmarkedet er
den vigtigste. Forbedrede Driftsmetoder, intensivere Brug uden alt
for stigende Kapitalanlæg, kan altsammen virke med ind.

Det private I alt dette er der intet urimeligt eller besynderligt. Derimod kan
Jordrenteeje den Duelighed, hvormed Enkeltrnand udnytter sin Jord, ikke be

røre jordrenten. Der er her ikke Tale om en Særfordel, som denne
Jordlod byder ham, men om en særegen Duelighed hos Personen.
Det er først, naar Udnytningsmulighederne bliver almene, at de be
virker en Stigen af jordrenten. Alle Fremskridt i Samfundet, som



Jordrenten 59

paa almen Maade gør jordens Brugsværdi større, viI faa jordrenten
til at stige og derigennem opsluges af den, der ejer jordrenten.
Den Særfordel ved jorden, som det var jordrentens Funktion at
slette, bliver derved kun flyttet, nemlig fra den, som bruger jorden,
til den, som ejer den. Fra et Retsstandpunkt, der hævder, at ingen
har Krav paa Særfordele, og som gjorde jordrentens Tryk paa de
forskellige Arbejdsmuligheder rimeligt, maa Formaalet med jord
renten siges at være forfejlet, naar den ikke udsletter, men blot
flytter Særfordelene. Og for Samfundet bliver denne Flytning af
den største Skade, idet den flytter Særfordelene fra Arbejdet til
Lediggangen.

Naar jordrenten er i privat Eje, bliver den et Udbytte, der kan Jordrenten

kapitaliseres eller virke som Udbytte af Kapitalanbringelse. Finans- og Finans

styreIsens Magt vil da her som paa alle andre Punkter, hvor Kapi- styrelsen

talen er engageret, ganske naturligt og nødvendigt anvendes for at
afværge truende Tab eller for at førhøje Vinding. Den vil derfor
gøre sit til at hindre jordrentens Dalen og til at fremskynde dens
Vækst. Men medens en saadan Anstrengelse fra Finansstyrelsens
Side er gavnlig overfor alle Kapitaler, der er anbragt i produktive
Virksomheder, er den her til Skade for disse Virksomheder. Finans-
styreIsen kan kun værne den i industrielle Foretagender anbragte
Kapital ved at gøre disse sundere og forstandigere ordnede. jord
rentekapitalen derimod kan den værne ved at bruge sin Magt over-
for det øvrige Samfund.

Vi har ovenfor set, hvorledes Pengeanbringelsen søger til Grund- Jordrentens

kilderne for menneskelig Virksomhed. Grunden dertil er dels For- Stigen

ventningen om jordrentens stærke Stigen, dels den særlige Lethed,
hvormed en saadan Stigen kan kapitaliseres. Hvis Udbyttet af en in-
dustrielt Foretagende stiger stærkt, vil det kun i forholdsviS ringe
Grad kunne kapitaliseres, derimod bliver jordrentens Stigning saa
godt som øjeblikkelig kapitaliseret. Dertil kommer, at d·enne Stigen
'Ofte er langt betydeligere end den, der finder Sted i industrielle
Foretagender. En Stigen paa 1800-2000 Q/o er for-jordrentens Ved
kommende slet ikke noget ualmindeligt. Og medens Stigningen i
industrielle Virksomheder som Regel er en Følge af forøget Kapital
anbringeIse, er jordrentens Stigen uafhængig deraf. Aktiers Kurs
vil saare sjeldent stige paa Grund af en forventet Stigen af Virk
somhedens Udbytte engang ad Aare. jordens Kapitalværdi stiger
derimod meget jevnlig paa Grund af en saadan Forventning, saa
man betaler et Stykke jord ikke med den Sum, der svarer til den
jordrente, det i Øjeblikket giver, men efter den Jordrente, man
venter, det om 5, 10, 20 Aar vil kunne give. Saaledes diskontere,'
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man i Jordprisen en større eller mindre Del af Fremtictsforvent
ningerne, og dette giver et falsk Billede af jordens Nutidsværdi.
Men idet Bankerne ad mange forskellige Veje engagerer sig med
disse falske Værdier, bliver de tvungne ind paa for at dække sig
overfor eventuelle Skuffelser at anvende Midler, der tynger hele
det øvrige Forretningsliv.

Diskonto- Bryder en Forretning af større Omfang sammen, kan det bringe
forhøjelser en økonomisk Forstyrrelse, som Banken søger at værge sig og

Kapitalinteresserne imod ved at forhøje Diskontoen. Denne har den
Betydning at skærpe Alvoren i Forretningslivet og tvinge de enkelte
Forretninger til at finde alle de andre Midler frem. som de raader
over til at skaffe Penge uden at benytte Banken, og samtidig skaffer
den højere Diskonto Banken en forøget Indtægt, hvorved det lidte
Tab kan dækkes, o,g denne forøged,e Indtægt maa de sunde og
gode Forretninger, som skal bruge Penge, fremskaffe. Diskonto
forhøjelsen er Bankens Middel til at lade de solide Kunder betale
for de Tab, som Banken lider ved de usolide.

Bankerneog Diskontoforhøjelsen kan være Middel til at værne en Fælles
Jordspekula- interesse for hele det økonomiske Liv, idet den værner mod eller

lionen afbøder Følgerne af de fejle Beregninger, der var Krisens Udgangs
punkt. Men hvis Diskontoforhøjelsen bruges til at opretholde selve
den usunde Forretning, hvorfra Ulykken stammede, virker den til
Skade for det sunde Forretningsliv. Men dette er netop, hvad der
sker, naar Krisen skyldes fejlslagne jordspekulationer. Bag de fleste
store Verdenskriser ligger fejlslagne jordspekulationer. hvor den
Stigen af Jordrente, man havde haabet paa, og som var blevet dis
konteret i stort Omfang i jordens Salgspriser, ikke indfinder sig.
Krisernes Hyppighed og Langvarighed har sin Hovedgrund i Fi
nansstyrelsens Deltagelse i disse Kapitaliseringer af en kommende
jordrente og derefter dens Anstrengelse for gennem en Stramning
af Pengemarkedet med høj Diskonto at afværge de Tab, der er lidt,
og samtidig holde jordpriserne oppe paa den falske Højde, de
havde faael. Omkostningerne ved disse Forsøg maa det sunde,
normale Forretningsliv betale. Et Par Eksempler vil vise, hvorledes
dette gaar for sig.

By!!ge. Et nyt Kvarter i en Storstad er ved at skyde op. Byens Styrelse
svindel har anlagt en Færdselsvej, og langs med denne bygges der en

Mængde nye Huse. Bygmestrene har som Regel ikke selv Penge.
men skaffer sig Byggelaan i en Bank. Grunden er købt til en Pris,
der langt overstiger dens kontante Værdi, men man haaber, at Leje
indtægten af det færdige Hus skal blive stor nok til at forrente
ogsaa den store Grundpris. Grundværdien udbetales ikke, men skal
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blive staaende i den færdige Ejendom med 2den Prioritet; det koster
altsaa ikke kontante Penge at sætte Grundværdien højt; den fast
satte Værdi skal først indfries af Huslejerne.

Saa viser det sig, at man har haabet for letsindigt. Naar Huset
er færdigt, ordnes Prioriteter og Assurance paa Grundlag af den
vedtagne Papirspris for Grunden. Men der kommer ingen Lejere.
Saa sker der et Krak. Bankerne, der har engageret sig, er udsat for
betydelige Tab og griber nu dels til at forhøje Diskontoen, dels til at
standse videre Byggeri. Ved Diskontoforhøjelsen dækkes den største
Del af Tabet ved de udeblevne Renter paa den solide Forretnings
Bekostning; ved Standsning af Byggeriet tvinges Byens Borgere
til at flytte ind i de tomme Huse. Men saalænge dette staar paa,
mister Byen betydelige Indtægter. Haandværkerne maa søge andre
Steder hen; al den Smaahanctel, som beroede paa deres daglige
Indkøb, mister en stor Del af sin Omsætning; Grosserere og Fabri
kanter, ,der forsynede disse Smaahandlende med Varer, fa ar færre
Ordrer; flere af dem maa maaske lukke, og der bliver derved yder
ligere en Mængde ledige Arbejdere. Trods disse vanskelige Er
hvervsforhold vokser Berolkningens Tal stadig, og tilsidst maa de
tomme Huse fyldes til den Leje, man forud havde bestemt, og de
paa Skøderne skrevne Papirsværdier for Grunden forvandles til
reelle Værdier. Og ikke nok hermed. Bolignøden forøger ogsaa alle
de andre Husejeres Magt til at sætte Lejerne op. Paa en Tid, hvor
Borgerne har svært ved at bære den SkatteforøgeIse paa l Million
eller 2, som Anlæget af de nye Veje og Gader har kostet, stiger Hus
lejerne ved Husejernes stiltiende eller aabenlyse Overenskomst med
maaske 25 %. For Københavns Vedkommende betyder en saadan
Stigen en Merudgift for Borgerne paa 20 Millioner om Aaret. Saa
ledes virker det, man kalder en Byggespekulation, men som i Virke
ligheden blot er en Grundspekulation. Det er ikke Byggeriet, der
er Svindel, men de høje Grundpriser. Hvert Hus, der blev rejst,
var en Vær.<fi; men hver Krone, der paa Papiret blev lagt paa
Grundprisen, var et Misbrug af Magt.

At Byggeriet standser, siger man, ligger i, at Priserne paa Ma
terialer og Arbejdsløn er steget saa stærkt. at det ikke kan betale
sig at bygge, før Huslejen er steget. Men dette er kun den halve
Sandhed, thi man glemmer at anføre Grundprisernes Stigen. Denne
Stigen er i saadanne vanskelige Tider et Kunstprodukt, der kun
muliggøres ved den Magt, som Grundejerne har til at forøge Tryk
ket paa det arbejdende Samfund. Fordelen ved denne Stigen kom
mer kun den øjeblikkelige Ejer til gode. Sælger han sin Ejendom til
den højere Pris, vil Køberen sidde lige saa daarlig i det, som om
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,The boom"

Alle Frem
skridtsluges

af Jorden

Prisstigningen ikke havde fundet Sted. Han vilde ikke uden Ruin
kunne se Grundprisen synke, og han vil af al Magt bestræbe sig for
at skrue den endnu et Stykke i Vejret.

Lad os se et andet Eksempel. I en opgaaende Tid køber en
Mand i Nærheden af en By c. 50000 D AI. for 40 Øre pr. D AI.
og betaler kontant 20000 Kr. Han anlægger Veje og Kloaker for
c. 8000 Kr., saa hele Arealet nu staar ham i 56 Øre pr. D AI. Der
efter opfører han 5 Villaer hver med et Tilliggende af 1500 D AI.
Huset koster ham 4000 Kr., men han faar det assureret for 5000
Kr., og Grunden sætter han til 2 Kr. pr. D AI. Hver Villa skal
saaledes vurderes til 8000 Kr., og derefter faar han en lste Prioritet
paa 4000 Kr., d. v. s. hvad Huset reelt har kostet ham at bygge.
Hans kontante Udlæg til den hele Villa er saaledes kun 56 Øre pr.
D Al. for 1500 D Al. ialt 840 Kr.

Bladene fyldes nu med Reklamer ror den nye opblomstrende
ViJlabydel. Udmærkede Villagrunde til 2 Kr. pr. D AI. udbydes,
eller færdige Villaer for dem, som uden kontant Udbetaling gerne
vil blive Ejere af deres eget Hus. For en aarlig Leje af 480 Kr. kan
man blive Ejer og efter 18 Aars Forløb have afdraget Sælgerens
4000 Kr. Lejen udgør kun 6 °0 af Villaens Pris, d. v. s. 4 % af den
indestaaende Prioritet (4000 Kr.) er 160 Kr. og 8 % (4\'2 010 Rente
og 31

/ 2% Afdrag) af Sælgerens 4000 Kr. Men da Sælgeren i Virke
ligheden kun har 840 Kr. staaende i Villaen, vil han faa 37 Kr. 80 i
Rente af dem og desforuden 282 Kr. 20 (320 -:- 37,80), saa han i
3 Aar vil faa sit Udlæg fuld·! dækket. Lejes blot 4 af de byggede
Villaer ud paa denne Maade, vil de forrente hele Sælgerens Udlæg
til alle de 50000 D AL, af hvilke endnu 42500 D Al. foruden en
Villa er tilbage. Slaar Bebyggelsen an, tjener Spekulanten en For
mue. Standser den,er han dækket, 'og mulig fa ar han de solgte Vil
laer tilbage igen, idet de letsindige Købere ikke evner at svare de
480 Kr. foruden de Reparationer, som løber paa, og efter et Par
Aars Forløb maa gaa fra deres Huse. Saadanne typiske Grundspe
kulationer kalder Amerikanerne "a boom" l men de findes over hele
Verden.

Det er ikke blot ved Spekulationsforetagender, at saadanne ska
delige Følger af Jord,rentens vilkaarlige Opskruning træder frem.
Ogsaa i det daglige normale Liv griber de ind og hindrer den arbej
dende Befolkning i at skabe sig bedre Livsvilkaar. Hver Gang en
Stand gaar fremad i Dygtighed og faar mere ud af sit Arbejde, stiger
Jordrenten og tvinger den tiibage til dens tidligere Levefod. Udvik
ling af bedre Færdselsveje, Andelsvirksomhedernes Organisation,
Anvendelse af Kunstgødning o. s. v. forøger altsammen det gennem-
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snitlige Udbytte af Jorden. Men dette bevirker øjeblikkelig en Stig
ning af Jordprisen, saa det, der bliver tilovers for Brugeren, ikke
er mere end før.

En Husmand køber 8 Tdr. Land. Kan han ikke faa jorden, Husmanden

maa han leve som Landarbejder, og en -saadan tjener for Tiden gen-
nemsnitlig 1,70 Kr. om Dagen paa egen Kost. Ejendommen maa
derfor byde ham Udsigt til en større Fortjeneste, men jordsælge-
ren sætter Prisen saa højt, at Husmanden tjener saa lidt som mu-
ligt mere end Landarbejderen. Regner man med et Udbytte af 125
Kr. pr. Td. Land, saa det samlede Udbytte bliver 1000 Kr., vil
Husmanden kunne Iaa 2 Kr. om Dagen i 300 Dage ialt 600 Kr.
at leve for, naar han giver iah 10000 Kr. for Ejendommen. Heraf
vil de 2000 Kr. være hvad der gennemgaaende kræves til Besæt-
ning og Inventar, og saaledes fremkommer der en Købesum paa
8000 Kr. for jorden. Denne Pris c. 1000 Kr. pr. Td. Land e'r for
Tiden almindelig, den betyder, at Husmandens Levefod ikke kan
hæve sig synderlig over Landarbejderens. Den enkelte Husmand
kan ved personlig Dygtighed faa mere ud af jorden og forbedre
sine ViIkaar, men Stan<!en som saadan kan ikke gøre d,et, saa vilde
jordprisen stige.

En Gaardmand køber af en Udstykningsejendom 60 Tdr. Land Gaard

til sin Søn for 36000 Kr. Med Hus og Besætning vil det hele kom- manden

me til at staa ham i c. 60000 Kr. Denne Pris kan han give, naar
han regner med et Udbytte af 80 Kr. pr. Td. Land og et personligt
Arbejdsudbytte af 200 Kr. pr. Maaned el. 2400 Kr. (8 Kr. daglig).
Forholdsmæssigt set faar Husmanden mere til sit personlige For-
brug, idet han faar 75 Kr. pr. Td: Land, medens Gaardmanden
kun faar 40 Kr.. men til Gengæld er Husmandens Drift mere in-
tensiv. jordprisen er ringere for Hus og Jord c. 700 Kr. pr. Td.
Land. Men denne Forskel ligger i, at Huset er mindre værd i For-
hold til hele Ejendommen end Husmandens Hus i Forhold til hans,
Ogsaa for Gaardmandens Vedkommende gælder det, at jordpri-
sen hindrer Standen som saadan i at faa bedre LeveviIkaar.

En Herremand køber 500 Td. L. for 250000 Kr. Han faar en H <:ITe;

Forpagtningsafgift af 35 Kr., hvilket giver ham Dækning for Skat- manden

terne c. 3000 Kr. og c. 5'/2 % af Købesummen. Ejer han selv c.
75000 Kr. og betaler 4 a 4'/2 % i Rente af Prioriteterne. faar han
til sig selv c. 6600 Kr. henved 9 % af sine Penge. Prisen 500 Kr.
pr. Td. Land er lavere end for Gaardmandsjord. fordi Bygninger-
ne er langt mindre værdifulde i Forhold til den samlede Ejendom.
Den tillader Herremanden at raade over en ret god Indtægt uden
at tage personlig Del i Arbejdet med jorden. Forpagteren kan jevn-
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lig foruden Forpagtningsafgiften faa et ligesaa stort Udbytte som
Gaardmanden, men jo bedre Stand han holder jorden i, desto
sikrere kan han være paa, at Afgigten bliver sat op, naar Forpagt
ningstiden, i Reglen 8 Aar, er udløbet. jordrenteinteresserne viser
sig her .ganske umiddelbart. I Lande, hvor Forpagtningsforholdene
er mere almindelige end her, er det en afgørende Hindring for ]ord
brugerklassens økonomiske Fremgang. I Belgien f. Eks. kan man
ge Steder en Mand nu faa i Forpagtningsafgift den samme Sum,
for hvilken han for 30 Aar siden købte jorden.

jordrentens Tryk forøges yderligere, ved at jordprisen fæst
nes gennem Prioriteter. At en Ejendom prioriteres, vil i og for sig
ikke sige andet. end at Ejeren kan gøre sin faste Kapital flydende.
At kunne gøre det, kan være af den største Fordel for ham, idet
han ved den flydende Kapital kan tjene langt mere end Renterne af
Prioritetslaanet beløber sig til. At vore Landejendomme er stærkt
prioriterede, behøver ikke at betyde, at de er forgældede; det kan
være et Vidnesbyrd om den fortræffelige Maade, hvorpaa vort Kre
ditvæsener ordnet, hvorved vore Landmænd faar let Adgang til at
gøre ,deres faste Værdier flydende og at kunne anvende dem i Drif
ten paa en fordelagtig Maade. Hvis den saaledes frigjorte Kapital
ikke anvendes paa en god Maade. vil det selvfølgelig føre til, at man
synker i Gæld; men det er da ikke Prioriteringens Skyld. Faren ved
den stærke Prioritering ligger paa et helt andet Punkt, idet den
stiller Jordrentestigningen under Finansmagtens Beskyttelse, saa
denne Magt vil stemme sig imod enhver Nedgang i ]ordpriserne,
hvorved Prioriteringsgrundlaget svækkedes. Forholdet mellem Om
fanget af de Forpligtelser, jordbrugeren paatager sig. og det per
sonlige Udbytte, han kan vente, bliver stadig ugunstigere, idet hine
vokser, medens det sidste er konstant. Der skabes saaledes for
Landbruget en Tilstand som den normale, der i alle industrielle og
merkantile Vorksomheder kun fremkommer, naar Virksomheden
er i Tilbagegang.

Ogsaa for Byejencdommene viser Jordrenten sin skæbnesvangre
Evne til at sluge alle Fremskridt. Naar Huslejens Vækst ikke skyl
des en Ombygning eller Forbedring af Boligerne, men blot en Til
vækst af Befolkningen og Forretningslivets Fremgang, saa omsæt
tes Huslejeforøgelsen straks i Grundværdi; det er en Magtanven
delse fra Grundejernes Side, hvorved det bliver vanskeligere for
Befolkningen at højne sin Levefod. For Arbejdere og Smaafolk er
Huslejen gennemsnitlig 2S % af Indtægten, for de store Indtæg
ter jevnlig kun So/o' Butikslejerne gaar i Vejret med Forbruget, og
bidrager stærkt til at fordyre Varerne for Forbrugerne. Et Stor-
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magasin med 3 il 4 Millioners Omsætning sidder for en Husleje af
c. 150000 Kr. eller 4 %; en mindre Forretning med 50000 Kr. Om
sætning maa ofte betale 4000 Kr. eller 8 %,

En Man,d køber paa et godt Strøg en Grund paa 2040 D AI.
og betaler den med 96000 Kr. el. 47 Kr. pr. O AI. Hvorledes kom
mer han til denne Pris? Han tænker paa Grunden at kunne bygge
et Hus, der koster ham c. 150 Kr. pr. D AI. for lidt over 1000 D
Al., altsaa c. 160000 Kr. og at kunne udleje Huset for 25000 Kr.
Den fæn:lige Ejendom vil blive vurderet ved Ejendomsskyld til
325000 Kr. Han stiIIer da sit Regnskab op saaledes

Bygningens Forrentning og Amortisering 6 %

160000 . . . . . . . . . . . . . . . . 9600
Skat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721
Vedligeholdelse 1lrI oIo af Ejendomsskyld . 4060
Risiko 5 0/0 af Lejen. . . . . . . . . 1250
Udbytte 1 il P/z 0/0 af Ejendomsskyld ... c. 4500

21131

Giver han 96000 Kr. for Grunden, kræver det
en Rente af 4 0:0 3840

24971

Men nu stiger Lejen med 25 oIo eller 6000 Kr. Alle de ovenstaa
ende Poster forbliver uforandrede undtagen Skatten, der vokser fra
1721 til 1853 Kr. Hele Resten bliver da Rente af forøget Grund
værdi. Ejendomsskyldvurderingen bliver 420000 Kr., og Grund
værdien bliver Kapitalværdien af de før betalte Renter 3840 og
den nye Rente 5868 (6000 -:- Skatteforøgelsen 132 Kr.) iah 9700
Kr.,d. v. s. 242500 Kr. Grundvær,dien er saaledes med et eneste
Slag vokset fra 96000 Kr. til 242500 Kr. Sælges Huset. vil den
nye Ejers Udbytte ikke blive synderlig større end det tidligere, saa
ogsaa her forrykker jordrenten Forholdet mellem Forpligtelserne
og det personlige Udbytte. Det er jordsælgeren og ikke Husejeren,
hvem jordrentestigningen kommer tilge.de.

At Grundpriserne kan gøre de øjeblikkelige Lejeforhold uren
table viser bedst, hvilken Magt der ligger i Ejerens Haand. I Bla
det København for 13. Juni 1911 udtalte Formanden for Grund
ejerforeningens Fællesrepræsentation Overretssagfører Laurits
Holm, at Lejerne var for lave. Han opstillede et Regnestykke for
hvad det nu vilde koste at opføre en Ejendom paa 10 Gange 2 Væ
relses Lejligheder.

Det okonomiske livs Hoved(ove

Huslejen

og Grund
værdien

Er Hus
lejen for
lav?
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420 D Al. Grund a 12 Kr. = 5040, hvoraf
5 0/0 Rente .

280 D Al. bebygget a 120 Kr.- 33600,
hvoraf 5 % Rente . . . . . . . . .

Skat 2 Kr. pr. D Al. bebygget Grund.
Reparation . . . . . . . .
Rengøring og Belysning .
Vicevært
Risiko .

252 Kr.

1680 
560 
300 
200 
150 
300 -

3442 Kr.

Lejeindtægten er for 10 Stk. 2 Værelses Lejligheder a 24 Kr.
;naandelig kun 2880, saa der bliver et Underskud paa 562 Kr. Til
Regnskabet er der ikke videre at bemærke. At regne 5 % Rente at
Grundværdien er maaske nok for højt; at holde Vicevært til en
saadan Ejendom er ikke heller rimeligt. Men forøvrigt maa det ind
rømmes, at skal Ejendommen kunne forrente sig, maa Lejen sættes
op til c. 29 Kr. pr. Maaned d. v. s. med c. 25 o/u' Men naar Hr.
Holm slutter, at de tabte Millioner, som saadanne urentable Ejen
domme har forvoldt, er kommet Lejerne til gode, er Slutningen
ikke rigtig. Det er Grundværdierne, der er holdt i for høje Priser.

Det samme gælder den anden Ejendom, Hr. Holm nævner, en
eksisterende Ejendom 5 Minutter fra Nørrebros Runddel bygget i
1907, hvor Grundværdien er 13 Kr. pr. D Al., Ejendommen er
1432 D AL, hvoraf 1010 D Al. er bebygget til 115 Kr. pr. D Al.
Regnskabet ser saaledes ud.

5 0/0 Rente af Grund 1900D og Bygning, 116000
iall 135000

Skatter efter Skattebillet
Dagrenovation .
Vejafgift ....
Skorstensfejning
Gadebelysning .
Trappevask
Vicevært og Trappebelysning
Vedligeholdelse . . . . . .
3 o/u af Ejerens 20000 Kr.
Risiko , .

6750
1590

72
95
70
80

288
600

1000
600
300

11445

Lejeindtægten af 30 Stk. 3 og 2 Værelseslejligheder og 3 Kæl
derrum er 9360 Kr., saa der er et Underskud af 2085 Kr. Dette er
maaske en Følge af en lidt for høj Renteberegning, og af at der
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ogsaa her holdes Vicevært. Mulig kunde Underskudet <!erved ned
sættes til c. 1200 Kr. Men det forandrer jo ikke Hovedresultatet,
at Ejendommen giver Tab. Tabet er større end hele Renten af
Grundværdien. Ogsaa her kræves et Lejepaalæg af c. 25 % for
at faa Balance.

Det uforstaaelige i et saadant Regnskab er det, hvorledes man
i 1907 kun<!e bygge en saadan Ejendom. Forrentede den sig da
paa Papiret, og hvad er der sket siden, saa den ikke forrenter sig
mere? Muligvis var Grunden kun 2 Kr. værd pr. D Al., og mulig
har man bygget Huset paa Forventning om stigende Husleje. Pri
sen paa Byggematerialer kan ogsaa være saa høj, at den giver
Teglværker o. s. v. en st<>r Kapitalværdi, d. v. s. har højnet Grund
værdien v.ed disse. Men man kan ikke for Alvor sige, at en Leje af
27 Kr. pr. Maaned for en 3 Værelses Lejlighed uden Pigekammer,
324 Kr. aarlig, er for lav; den er 25 % af en Aarsindtægt paa
c. 1300 Kr. aarlig. Og man kan ikke sige, at Lejere med den Ind
tægt maa have tjent Millioner i de forløbne Aar ved at bo saa bil
ligt, og at det er rimeligt at sætte Lejen op med 6 Kr. maanedlig,
saa den bliver 396 Kr. aarlig eller 30 % af en Aarsindtægt paa
1300 Kr. Da ni Tiendedele af Landets Befolkning over 18 Aar
har en Indtægt paa under 2000 Kr., vil man kunne forestille sig,
hvilket Tryk en saadan H uslejestørrelse lægger' paa den store Del
af det arbejdende Folk.

At }ordrenteejeren er i Stand til at kræve højere og højere Be- Jordrenten

taling af Arbejdet, for at det kan komme til at bruge Jorden gør og

dets Vilkaar trykkede til Stadighed. Men dertil kommer, at de Ka- Forbruget

pitaler, der sættes i Jordværdier ikke kommer det økonomiske
Kredsløb tilgode, saaledes som de øvrige Indtægter gør. Arbejdsløn,
Kapitalrente og Driftsudbytte tjener dels til at forny og udvide <le
produktive Virksomheder direkte, dels til at forøge Forbruget og
derigennem indirekte udvide al Produktionsvirksomhed. Hva<l der
af saadanne Indtægter ikke anvendes paa den nævnte Maade, an-
bringes i Jord og forøger derved Trykket paa Arbejdet i Stedet for
dets Ydeevne. Det er gennem Jordværdierne, at de kolossale For-
muer opstaar, og samtidig med, at de ikke bidrager til at sætte nye
Virksomheder i Gang eller udvide bestaaende, bliver deres For
brugsværdi ogsaa meget ringe. Største Delen gaar i Jorden, af Re-
sten gaar en overvejende Del til Luksusforbrug og kun en mindre
Del til normalt Forbrug. Mellem disse to Slags Forbrug er der en
meget væsentlig Forskel. Det normale Forbrug giver dels Anled-
ning til Virksomhed og Fortjeneste f<>r dem, der leverer Forbrugs
genstandene, dels ernærer eller udvikler det Forbrugerens egen

so
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Levekraft. Ethvert forbrug, der forøger Menneskets legemlige eller
aandelige Kræfter, er et nyttigt Forbrug. Men Luksusforbruget gi
ver nok dem, der leverer Forbrugsgenstandene, Fortjeneste, men
er derimod ikke Forbrugeren selv til Nytte, snarere fortærer det
hans Kræfter, e~d det forøger dem. Den, der bygger et Hus, et Skib
til Fragtfart, en Bro el. des!., udfører et Arbejde, der skaber noget,
som atter giver Anledning til Arbejde og Fortjeneste. Men den,
som byggeret Lystslot, en kostbar Kutter el desl., skaber noget,
som ingen Indtægt giver, men blot bringer Udgift. Hvis saadanne
Ting ikke gør deres Ejere til bedre, dygtigere og frodigere Menne
sker, gør de overhovedet slet ingen Nytte. Der er nok en Del Men
nesker, som fortjener noget ved at bygge Slotte eller Kuttere og ved
at holde dem vedlige. Men Tingens egen økonomiske Historie er
Slut. t Da i sin Tid Kong Kristian den 6te byggede et Slot, der ko
stede lige saa meget som alt Sjællands Hartkorn, trøstede man sig
med, at Folk fik noget at fortjene. Men deres Arbejde droges blot
fra nyttigere Beskæftigelser. Hvis man i Stedet for Slottet havde
bygget Veje, drænet Marker, oppløjet Overdrev o. s. v. vilde der
være blevet skabt Velstandskilder, af hvilke ny Virksomhed og
Livsunderhold strømmede, mens nu det døde Slot laa der og bare
krævede nye Bidrag af Arbejde for at vedligeholdes.

Store Ind- Ophobningen af store Formuer og Indtægter er netop derfor
tægter svæk- k . k k d l' d' A l d' '1 F bker For- ø onomlS set saa s a e 19, at e giver n e nlOg ti et or rug,

brugsevnen der er ensbetydende med at forøde. Kun en ganske forsvindende
Del af disse Indtægter gaar
med til det normale, for Indi
vid og Samfund nyttige For
brug. Vi kan illustrere det
økonomiske Kredsløb ved hos
staaende Figur, der viser,
hvorledes Arbejdsløn udredes
af Forbruget, men atter strøm
mer tilbage til Forbruget, idet
dog 1/4gaartiljordensomHus
leje. Ved denne Vekselstrøm
opretholdes og forøges Arbej
dernes Ydeevne. Kapitalrenten
udredes ogsaa af Forbruget,
tillige fornyes og udvides den

.f1du ved en Del af Driftsudbyttet.
Driftsudbyttet forholder sig

dels som Arbejdslønnen, idet dog kun en ringere Del gaar til Hus
leje, men til Gengæld gaar alt det, som ikke bruges eller ikke ind-
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sættes i Forretningen som forøget Klpital, til jord. jordrenten kom
mer ogsaa fra Forbruget, men suger\ til sig fra Arbejdsløn og Drifts
udbytte og løber ind i jordrenteejerens store Lomme, hvorfra
Hovedmassen atter gaar til at erhJerve jord, en Del gaar tabt i
Luksus, og kun en liJIe Del vender ilbage til Forbruget.

\

\
I den ovenfor skildrede økonomi'ske Mekanisme griber Sam- Sum Fundets

fundet ind med sine Skattekrav. Til det Tryk paa Virksomheden, Skatlekrav
som jordrenten al1ere·de udøver, føj, r Stat og Kommune et nyt.
At de bliver nødt til at gøre det, ligger i, at jordrenten er privat Eje;
og at Trykket bliver lagt paa en saa s, æbnesvanger Maade, som vi
nu skal vise, er ligeledes en Følge af, lat jordrenten ejes af Private.

Det følger af sig selv, at Samfundets gennem Stat og Kommune Skatte
organiserede Virksomhed maa betales. IDe Principer, hvorefter BOf- principer
gerne skal yde deres Bidrag, har i Tidens Løb været Genstand for

I

mange Overvejelser, og Myndighederne har særlig bestræbt sig for
at 'finde saa retfærdige Synspunkter om mulig. Som et praktisk

ISynspunkt har man sagt, at det gælde~ om at ordne Skatterne saa-
ledes, at Borgerne mærker dem saa Iiqt som muligt, eller som Col
bert udtrykte det, Finansministerens Qpgave er at faa Folk til at

. betale uden at skrige. Dernæst har ma~ krævet, at Skatterne skulde
udredes i Forhold til den Brug, man gjorde af Samfundsgoderne.
Og endelig søger man Retfærdigheden \deri, at man lægger Skatte
byrden væsentlig der, hvor Skatteevnfn er. Vi har Skatter, der
hviler hvert paa sit af disse Synspunkter eller paa flere af dem. Da
ingen enkelt Skat viser sig baade at k~nne tilfredsstille Retfærdig
heden og at kunne skaffe Stat og Kommune de ~0dvendige Penge
rnidler, har man indrettet et System af Skatter, der forventes at
ville virke i det hele retfærdigt, fordi den Uret, den ene Skat øver
til en Side, afbalanceres ved en Urel, ~Iom e~ anden Skat øver til
en anden Side. Om Retfærdigheden kan naas ved, et saadant sind
rigt System af Uretfærdigheder, er do~ paa Forhaand mere end
tvivlsomt. I

Vore Forbrugsskatter forsvares, del~ ved at de som indirekte
Skatter ikke føles af Borgerne, dels ve~ at enhver kan unddrage
sig dem ved at lade være at bruge den brskattede Artikel, dels ved

\

\

\
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Forbrugs
skatten

De rammer
de daarligst

stillede

at Forbruget er et Spejlbillede af Indtægten, og en Skat paa For
bruget altsaa rammer efter Skatteevnen. Men undersøger man Sa
gen nærmere, viser ingen af de anførte Betragtninger sig at være
rigtige. Forbrugsskatterne er uretfærdige Skatter, der bidrager i
høj Grad til at gøre Fattigfolk fattigere og rige Folk rigere.

Forbrugsskatternes tekniske Fortrin, at Folk ikke rigtig ved
af, at de betaler dem, passer mindre og mindre, idet Folk faar
mere og mere Klarhed over, hvormeget de fordyrer Varerne. Vor
Tids økonomiske Overlegenhed overfor tidligere Tider beror for
en stor Del derpaa, at vi ved langt bedre Besked med Pengenes
Vandringer. Men jo mere dette bliver Tilfældet, jo færre Skillinger
der kan løbe bort mellem Fingrene paa os, desto mindre kan man
regne med, at Borgerne ikke bemærker de Forbrugsskatter, de
betaler. At lægge en Skat paa Borgernes Uvidenhed er i og for sig
umoralsk, og de skadelige Følger deraf viser sig i, at man opret
holder en Beskatning, der er dyr at opkræve (vore Toldskatter
koster c. 5 Millioner aarlig at opkræve) og fordyrer Varerne med
mere end Toldens Beløb, idet Importørerne tager deres Opgæld
paa den.

Heller ikke passer det, at enhver, der ikke vil betale Skatten,
kan blive fri, idet han kan la·de være at bruge den beskattede Vare.
Hvis Skatten ligger paa Varer, man k.an lade være at bruge, saa
fylder den ikke noget. Skatten ligger altid paa Varer, der enten er
Nødvendighedsartikler eller nær ved at være det. De indenlandske
Forbrugsskatter ligger paa Øl, Brændevin og Sukker, ·de uden
landske eller Toldskatterne paa Kaffe, Klæder, Fajance, Sæbe,
Værktøj o. s. v. Og netop idet Skatten rammer det almene Forbrug, .
gælder det heller ikke at den rammer efter Evnen, thi det almene
Forbrug er altid forholdsvis størst i Hjem med smaa Indtægter.
Der gaar hele eller det meste af Indtægten med til Forbruget, me
dens det i de rige Hjem kun udgør en Brøkdel af Indtægten. Hjem
med mange Børn rammes stærkere end enlige Personer, og Hjem,
der bruger billige Varer, stærkere end dem, der bruger dyrere, idet
Tolden regnes efter Vægt. En fattig Kone, der køber billig Kaffe,
maa i Told betale 17 Øre pr. kg ligesaa vel som de rige, der køber
dyr Kaffe. For hende er Tolden næsten 10 % af Varens Pris for
de sidste kun 41

/ 2 O/O. Hun faar for hver Krone, hun køber for
kun for 871

/ 2 Øre Kaffe, den rige faar derimod for hver Krone for
95 Øre Kaffe. Den, der køber billige Klæder, maa betale 131

/ 2 o'Q

i Told og faar for hver Krone, han giver udo, kun for 88 Øre Klæ
der; den der køber dyrt Klæde, betaler kun 4 0J0 og faar for hver
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Krone for 96 Øre Klæder, idet Tolden for begge er 1,20 pr. kg,
og der regnes 21

/ 2 kg til et Sæt.
Forbrugsskatterne bidrager meget væsentlig til Sandheden af

det gamle arn, at det at være fattig ikke blot er ubehageligt, men
dyrt. Vi skal ikke her komme tilbage til den skadelige Indflydelse,
som de Toldskatter, der tillige er Beskyttelsessatser udøver paa det
økonomiske Liv. Det har vi ovenfor gjort tilstrækkelig Rede for.

Forbrugsskatternes Fordærvelighed har bevirket, at Demokra- Direkte Skat

tiet i de fleste Lande forlanger dem afløst af en direkte Beskatning
af Formue, Indtægt og fast Eje~dom. Man mener ad den Vej bedre
at kunne ramme Evnen. Dette kunde ske ad to Veje, idet man enten
kan opsøge Indtægten, hvor den opstaar (Indtægtskildebeskatning) ,
eller der hvor den havner. I første Tilfælde er man sikrere paa at
finde Indtægten, i sidste mere paa at ramme Personen. Grund-
værdiskat Bygningsskat Obligationsskat, Kapitalrentebeskatning
er altsammen Indtægtskildebeskatninger ; men denne Maade at be-
skatte paa rammer i Reglen ved Siden af Skatteevnen og er derfor
kun gennemført i England og Frankrig som en Udfyldningsskat.
En egentlig Indtægtsskat vil man i disse Lande ikke vide af, fordi
den kræver en stærk Indblanding af offentlige Myndigheder i Pri-
vatfolks Sager. Skal Indtægten beskattes, maa Staten kunne sikre
sig, at Borgerne opgiver deres Indtægt rigtig, og maa derfor ind-
rette et Kontrolsystem, der er lige pinligt for dem, der udøver det
som for dem, der er Genstand for det.

At denne Kontrol er nødvendig, viser Skattesystemets Grundlejl. Straf for

Det frister Folk til at skjule deres sande Indtægt. Skatten er en Straf Ærlighed

for Ærlighed og en Belønning for Bedrageri. Og nu er Ulykken
den, at ingen Kontrol er i Stand til at værne mod Skattesnyderi fra
deres Side, som har store Indtægter. De smaa Indtægter og de
faste Indtægter kan man finde ret nøjagtig, men de store Indtægter
har let ved at skjule sig. Det er utvivlsomt ret store Summer, der af
den Grund ikke bliver beskattede. Men saaledes kommer denne
Skat ogsaa til at hvile tungest paa Smaafolk og bidrage til at gøre
de Fattige fattigere og de Rige rigere.

Man søger at ramme Skatteevnen ved at gøre Indkomstskatten Progressiv

stigende og ved at fritage de mindste Indkomster eller give dem for- Skat

skellige Frad,rag. Til Staten er saaledes alle Indtægter paa Landet
under 600 Kr., i Byerne under 700, i København og Frederiksberg
under 800 Kr. skattefri. Kommunerne kan gøre Indtægter under
Skattegrænsen saa lavt beskattede, som de vil, for mindre Indtægter
over Skattegrænsen fradrage indtil 65 %, og for store Indtægter
forhøje dem med 33 Ofo. Men jo stærkere stigende Skaueskalaen
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bliver, desto mere vokser Fristelsen til at skjule sin Indtægt, og
desto stærkere Bestræbelsen for at vælte Skatten fra sig, hvad
navnlig de store Forretningsdrivende i høj Grad er i Stand til at
gøre ved at lægge paa deres Varer. Som Varerne stiger, naar Ar
bejdslønnen eller Raamaterialerne stiger, vil de ogsaa stige, naar
Huslejen stiger, eller naar Skatten stiger. Og den Lettelse, de smaa
faar, bliver som alle Gaver suget op af Jordrenten. Før 1903 betalte
f. Eks. en Husmand med Jord 2 Kr. i Kommuneskat, nu betaler
han 21 Kr., og da hans Indtægt ligger lige over 600 Kr., kan man
ikke vel sætte Landarbejderen, hvis Indtægt ligger lige under 600
Kr., helt ned. Landfcirbejderen, som før betalte 20 Øre i Kommune
skat, betaler nu 6 Kr.

Desuden er en fremskridende Skala for Beskatningen, der ram
mer de store Indtægter med en større % end de mindre, kun en
Øjenforblindelse. Thi Skatteprocenten regnes altid af Indtægten;
men det er ikke den, der i og for sig er et Udtryk for Skatteevnen,
det er den Sum, man har tilovers, naar man har afholdt de aller
nødvendigste Udgifter, klaret det, vi ovenfor har kaldt Livsførel
sens faste Budget. Selv en ganske lille Skat kan maalt paa denne
Rest være en meget stor Procent, hvorimod en Skat, der er en ret høj
Procent af Indtægten, kan være en relativt ringere Del af denne
Rest. Naar en Indtægt paa 1200 Kr. i Stats- og Kommuneskat kan
betale ialt 12 a 15 Kr., medens en Indtægt paa 50000 Kr. kan kom
me til at betale 6000 Kr. og maaske mere i Kommuner, hvor Pro
centen er særlig høj, saa ser dette jo ud som en stærkt stigende
Skala; hist er Procenten 1 a J1 /4. 0J0, her 12 0J0. Men regner vi det
faste Budget til 1000 Kr., saa betaler den Mand, der har 1200 Kr.
at leve for, 6 a 7 0J0 af de 200 Kr., han faar tilovers, medens den
riges Skat fremdeles er de 12 0J0. Og vilde man gaa ud fra, at Folks
Livsførelse sluger alle deres Indtægter, naar de ikke skal sulte, lige
op til 2000 Kr., saa er enhver Skat, Folk under denne Indtægt be
taler, mere end 100 0J0 af det, de har tilovers.

Indlæglsskal Indtægter, som kommer til Folk, uden at de selv gør noget for
og Arbejds- at faa dem, kan man uden Skade beskatte meget stærkt. Men Ind-

lysten tægter, som skyldes Menneskets Arbejde og Anstrengelse, kan man
ikke beskatte altfor højt uden at udsætte sig for at svække Arbejds
lysten. Naar derfor det Spørgsmaal skal besvares om Samfundet
kunde dække sit Behov gennem en Indtægtsskat alene, saa maatte
man indrømme, at Procenten blev saa høj, at Arbejdslysten vilde
forringes og Kapitalforøgelsen vanskeliggøres. Kun er der den Mu
lighed, at der findes Indtægter, som ikke skyldes Arbejde, i saa
stort Omfang, at disse kunde dække Statens Fornødenheder. Dem
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kunde man beskatte lige op til 100 % uden at forringe Borgernes
økonomiske Kræfter. Saadanne ikke-arbejdsskabte Indtægter fin
des der i alle Monopolindtægter, jordrenteindtægten er den vig
tigste af saadanne Særretsindtægter.

Selve den Grundbetragtning, at det er retfærdigt at lægge Skat
ten der, hvor Skatteevnen er, er heller ikke helt ubetinget tiltalende.
Der er ingen nødvendig Forbindelse mellem det, at en Mand har
meget, og at Samfundet skal have Ret til at kræve meget af ham.
Den Retfærdighed, der kan være i en saadan Fordeling af Byrder
ne efter Evnen til at bære dem, har kun Gyldighed, naar der er
Tale om en Nødstilstand, hvor man som Kammerater maa slutte
sig sammen og se i Fællesskat at komme saa lempelig igennem som
muligt. I en saadan Tilstand er det rimeligt, at man skyder til efter
Evne. Men er det givet, at Samfundet befinder sig i en saadan
Nødstilstand, og maa skaffe sig Indtægter ved Borgernes gode
Vilje og Forstaaelse af den fælles Interesse i at træde hjælpende til?
Saadan har man hidtil set paa det, Samfundet har, mente man, in
gen anden Vej til at skaffe sig Indtægter eneL ved at tage fra Bor
gerne, og under saadanne Forhold kan der være en Humanitet
man kan kalde Retfærdighed, i at tage mere <ler, hvor der er meget,
end der hvor der kun er lidt. Men denne Nødhjælpsretfærdighed
evner ikke at gøre sig gældende i det økonomiske Liv. Forsøger man
at lægge <len til Grund for Ordningen af det økonomiske Liv viser
den sig afmægtig. Saa langt, den kan gøre sig gældende, er <len en
Fare for Arbejdets Udvikling, idet den værner Svagheden, Udyg
tigheden og Middelmaadigheden paa Bekostning af den overlegne
Dygtighed og Foretagsomhed. Den slaar om fra at være en hjertelig
Trang hos de formaaende til at hjælpe de afmægtige og daarligt
stillede, til at være en Misundelse, der ser skævt til alt, hvad Na
boen har mere end: en selv. Ligesaa berettiget Uviljen er overfor
den, der paa uhæderlig Maade skaffer sig Rigdom eller benytter sin
Magt til at tilegne sig en større eller mindre Del af andres Arbejds
udbytte, ligesaa uberettiget og moralsk fordømmelig er den Uvilje
man kan føle overfor dem, der tjener mere end en selv. Det er ikke
Størrelsen af en Mands Indtægt, man skal undersøge, men Maaden,
han har faaet den paa. Og man behøver ikke at fOfidybe sig særlig
meget i det økonomiske Liv for at opdage at Byrderne altid kom
mer til at hvile der, hvor Modstandskraften er mindst. Medlidenhed,
Hjælpsomhed, Gaver undergraver det eneste der kan hjælpe dem,
man gerne vil hjælpe, nemlig deres faste Vilje, Ansvarsfølelse og
stadige Stræben efter at blive dygtigere. Kun hvis der i det økono
miske Livs Grundlag er en Uretfærdighed, der ganske uanset et

Er Skatte·
evnen et ret
færdigt Be
skatnings·
grundlag?
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Skatter
paa fast

Ejendom

Land
kommuner

Menneskes Dygtighed og Stræben fratager ham Broderparten af
hans Arbejdes Udbytte og lægger det i andres Lommer, selvom disse
er nok saa udygtige og lade, kun i saa Tilfælde er der Brug fat at
gribe ind i det økonomiske Liv med Medlidenhed og Hjælpsomhed.
Men selv da vil <le ikke forslaa. Den eneste virksomme Udvej er at
fjerne denne Uretfærdighed i Grundlaget. Vore Skatter er et eneste
stort og slaaende Vidnesbyrd om dette, at hvor meget man end be
stræber sig for at lægge Byrden paa de stærkeste Skuldre den
kommer alligevel til at hvile paa de svageste.

Særlig stærkt træder denne uafvendelige Overførelse af Skatte
byrden til de økonomisk svageste Skuldre frem gennem de Skatter
paa fast Ejendom, som vi har, og som særlig samler sig om Ejen
domsskylden. Skatten hviler nemlig paa det Arbejde, som en Mand
udfører paa sin Ejendom, den afhænger af den Brug, han gør af
den. Den vokser, jo bedre og stærkere han bruger sin Ejendom;
den synker, jo slettere han bruger den. Skatten bliver saaledes
umiddelbart en Straf for Flid og Dygtighed, og en Belønning for
Udyglighed og Dovenskab. Den Fordel, som en Mand kan have af
at anstrenge sig og være paa Færde tidlig og silde, sørger Skatten
for at gøre mindre; den Skade, han kan lide ved at være forsømme
lig og ligegyldig, vil Skatten gøre mindre følelig. Jo mere en Mands
Livsvilkaar afhænger alene af hans Arbejde desto vanskeligere
gør Skatlen det for ham at komme i Vejret; jo mere en Mand har
andre Hjælpekilder end sit Arbejde, desto mere vil Skatten friste
ham til at forsømme sit Arbejde.

Ved Vurderingen til Ejendomsskyld viser det sig for Landejen
dommes Vedkommende, at den rammer de smaa Ejendomme stær
kest. Sammenstiller man Huse og Gaarde faar man følgende For
hold:

I
Værdi pr. Td. Hank. IVærdi pr. Td. Land I Byg~~~g~~~~d~;.,fJi·. 100

Gaarde I Huse I Gaarde I Huse I Gaarde I Huse

Øerne ........ 6024 Kr. I 1295 Kr. 613 Kr. 875 Kr. 51 65
Jylland ........ 6527

" 14852 " 322
"

287
"

54 64-

Hele Landet ... 6245
" 13324 " 434

"
380

"
53 64

Hjørring Amt Svendborg ArnI Fyn . Sydvesl JyJl.
24 Td. HK. 1-6 Tdr. Land

Højest ........ 7284 Kr. I16725 Kr. 669 Kr. I 1053 Kr. 65 76

Præstø Amt 'Ringkøbing Amt Bornholm LoIJ.·Falster
24 Td. HK. 18·54 Td. ld.

Lavest ........ 5817 Kr. I10569 Kr. 209 Kr. I 180 Kr. 32 46

At Husene har langt den største Værdi pr. Td. Hartkorn, be
tyder ikke saa meget, da dette for en Del skyldes, at de ligger paa
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jord, som ikke var i Brug, da Hartkornsmatriklen udarbejdedes.
Langt større Betydning har det, at deres Væ1\di pr. Td. Land paa
Øerne er meget større end Gaardenes. Kun i jylland, hvor Husene
ligger paa den daarligste jord og har baaret Hovedparten af store
nye Arealers Opdyrkning, er deres Værdi pr. Td. Land lavere end
Gaardenes. Dernæst vejer det meget stærkt til, at deres Bygnings
assurance er saa stor en Del af Ejendommens Værdi, 64 Kr. af
hvert 100 Kr., medens Gaardenes Bygninger kun er 53 Kr. af hvert
100 Kr.. Det vil nemlig sige, at Husmandens tarvelige Hus er mere
værd i Forhold til hans Ejendom, end Herremandens Slot i Forhold
til hans. SpecielIere opgjort viser det sig, at særlig Gaarde med et

-Tilliggende af 12-24 Td. Hk. er gunstigst stillede..

Bygningsassurance pr. 100 Kr. Skyldværdi

Gaarde paa 24 Tdr. Hk. og derover. _ 61
12-24 Tdr. Hk 48
1-12 - . . . . . . 51

Huse 64

Vi har her i Landet 1307 Ejendomme, der er over 100000 Kr.
værd. Deres Hartkorn er 44877 Td., og de er vurderede til
304380000. Vi har 102894 Huse, hvis samlede Hartkorn er 39121
Tdr.; de er vurderede til 522292000. De første bærer c. 12 % af
Landets Ejendomsskyld, de sidste 16 %, skønt deres Hartkorn er
betydelig mindre.

l et Sogn .betaler en Husmand med 7 Td. Land (5 Skp. Hk.)
16 Kr. 40 til Kommunen i Hartkornsskat og Ejendomsskyld. En
Herregaard med 600 Td. L. (60 Td. Hk.) 1302 Kr. 40. Det er for
Husmanden 2 Kr. 34 pr. Td. Land og 26 Kr. 24 pr. Td. Hk., for
Herremanden 2 Kr. 17 pr. Td. Land og 21 Kr. 70 pr. Td. Hk.
Husmandens Hus koster 2500 Kr., d. V.s. 357 Kr. pr. Td. Land,
Herremandens Slot nyopført 125000 Kr., d. v. s. 208 Kr. pr. Td.
Land.

I en Kommune reguleredes et Aaløb. Af Lodsejerne langs med
det benyttede en enkelt sig af de Muligheder, som derved var skabt
og tog sin Lod under Kultur. Han betaler nu i Ejendomsskyld 16
Kr., medens hans Naboer, som har ladet deres Lodder ligge ubrugt,
betaler nogle faa Ører.

I Byerne spiller Ejendomsskylden ikke saa stor en Rolle. Skat- By-

terne paalignes efter H usene, deres Assurance og deres Bebyggel- kommuner

sesareal. Derved bliver den Skat, som hviler paa en kostbar Grund,
som enten ikke er udnyttet eller kun har et daarligt Hus, meget lav,
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medens den, der gør en tidssvarende god Anvendelse af sin Grund
faar en høj Skat. Paa den Maade bliver det let at lade værdifulde
Grunde ligge hen paa Spekulation, d. v. s. i Forventning om at
kunne opnaa højere Pris for den om nogle Aar. Endvidere frister
Skatteprincipet til, naar man vil bygge, da hellere at bygge højt og
tæt og snevert paa en dyr Grund end paa en biIlig eller end at
bygge mindre Huse med rigeligere Rum og Luft og Lys. Har man
f. Eks. Valget mellem at bygge paa en 2000 D AI. stor Grund i
Byens Centrum til 50 Kr. og en til 25 Kr. pr. D A1., saa vil man
staa sig ved at bygge paa den første .Bygges der et Hus paa Halv
delen af Grund.en til 125 Kr. pr. D A1., saa koster det 125000, og
da Grunden er 100000 Kr. værd, bliver den samlede Ejendom.
225000 Kr. værd, hvoraf Huset altsaa er 551

/ 2 %, Bygges det sam
me Hus paa den billigere Grund, bliver denne Ejendom 175000 Kr.
værd, og Huset altsaa 71 % af Ejendomsværdien. Men hvis man
vilde bygge et mindre H us til 40000 Kr. paa en ligesaa stor Grund i
Byens Udkant, der kun kostede 3 Kr. pr. D AL, blev den samlede
Ejendoms Værdi 46000 Kr., og deraf udgjorde Huset 87 %, Naar
Skatten retter sig efter Huset, vil den tynge mindst paa de Ejen
domme, hvor Huset udgør den laveste Procent af Værdien, og saa
ledes bliver Beskatningen en Tilskyndelse til at bygge de store sam
menstuvede Beboelser i Byens Centrum, medens den lægger sig
hindrende i Vejen for Bestræbelsen efter at skabe luftigere og friere
Boliger ud mod Byens Udkant. Der er i vor Tid en dyb Forstaaelse
af al den legemlige Usundhoo, som den tætte Bebyggelse skaber,
og af al den moralske Ødelæggelse, som de trøstesløse Stenørkner
med deres skumle Gaarde og Trappegange, og den Ublufærdighed,
som de mange Familiers tætte Klistren op ad hinanden skaber. Der
gøres meget for at udflade Storbyerne, og Folks egen Drift efter
mere Rum og Lys er stærk nok til trods alle Hindringer at gøre
noget i den Retning. Men Skatterne virker stærkt og afgjort i mod
sat Retning.

Skallerne og Hvis Skatterne var det eneste Tryk, som Arbejdet havde at
Jordrenten bære vilde det ikke gøre saa megen Fortræd. Men Skatterne er en

Forøgelse af det Tryk, hvorunder Arbejdet allerede er stillet af
Jor-drenten. Den lille beskedne Udvidelsesmulighed som Jordrenten
levner, tager Skatterne. Og dertil kommer saa yderligere, at Tryk
ket ikke i nogen videre Grad: ogsaa rammer Jordrenten, fordi denne
altid forvandler sig til Formue, og Skatterne i Almindelighed skaa
ner Formuen.

Med de Midler, Samfundet faar ind ved Skatterne, opretholdes
åets Virksomhed. En stor Del af denne kommer ganske vist det
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økonomiske Liv til Gode, men vi har set, at disse sociale Fremskridt
opsluges af Jordrenten, saa denne er den Faktor i det økonomiske
Liv, der yder mindst til Samfundets Styrelse og modtager de største
Fordele af den. De betydelige Udgifter, som Samfundet i de senere
Aar har bevilget til Hjælp af Smaafolk, kommer, som vi ligeledes
har set, ikke særlig dem til Nytte, som man har for øje, men dem,
'Som evner at suge hele Arbejdets Overskud til sig, d. v. s. Jordrente
ejerne. Udgifterne var

Alderdomsunderstøttelse
Sygekasser . . . .
Hjælpekasser . . .
Ulykkesforsikring
Arbejdsløshed ..

1899-1900
2.348000

844000

3.192000

1909-1910

4.926000
2.139000

401000
127000
586000

8.179000

Vi ser ganske bort fra den Skade, som disse Understøttelser
gør det arbejdende Samfund, idet Pengene først skal udredes af det,
og derefter svækker selve Arbejdslysten hos de Understøttede. En
saadan offentlig Hjælp har ingen Berettigelse, naar den ikke veder
lægges med større Samfundsfølelse, større Ansvarsfølelse og større
Ydeevne. Som uforstandige Forældre handler ilde mod deres Børn.
naar de af Kærlighed gør dem udo/gtigere og forkvakler deres Be
greber om de Krav, de har at stille til Tilværelsen, saaledes handler
Samfundet ogsaa ilde mod Borgerne ved at give dem Rettigheder
uden Pligter. Men vi ser som sagt i denne Sammenhæng bort fra
denne Side af Sagen og fremhæver blot den økonomiske Vildfarelse,
at man paa den Maade virkelig hjælper. Man bidrager kun til, at
deres Arbejdsløn kan gøres endnu ringere, deres Husleje endnu
større, deres Levnedsmidler endnu dyrere. De humane Hjælpelove
har deres Udspring i en Tid, da man var levende gennemtrængt af
Forstaaelsen af den dybe Uretfærdighed, som hersker i vore Sam
fund, men slet ikke forstod, hvorfra den udspringer, ej heller mente,
at den kunde afhjælpes paa varig Maade. Man greb da til disse
Plastre og lod uforstyrret Uretfærdigheden virke videre. Man hjalp
Hundreder, mens Titusinder nye trængende myldrede frem. Men
nuomstunder ligger Uretfærdighedens Kilde klart for enhver, der
blot vil se, og Muligheden af at afhjælpe den er ikke længere en
Drøm. Det gælder blot at tage det Tryk bort fra Arbejdet, som det
nu tynges i Knæ under.

Hosstaaende Skema viser, hvorledes det økonomiske Kredsløb
er i vore Samfund. Det er det Side 68 anførte Skema, hvor Skatter-
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nes Indgriben er føjet til. Man ser Arbejdslønnen bære de tungeste
Toldskatter og Indkomstskatter. Man ser Jordrenten yde lidt men
modtage en ,dobbelt Strøm af Hjælp fra Staten. .

Samfundet Virkningerne af dette System ser vi overalt i det mærkelige Fæ
bliver fatti- nomen, at jo rigere Virksomhederne udfolder sig desto vanskeligere

gere, me- bliver det for Stat og Kommune at klare sig. Deres Udgifter vokser
densdetøko- 'd . d F d d I d E h F l'nomiske Liv me mere nven e art en eres n tægter. n ver oransta tnmg,
bliver rigere der tjener til at fremme Samfærdslen eller skabe nye Muligheder for

Arbejdet, maa samtlige Indbyggere betale; men den Værdiforøgelse
de frembringer, tilfalder nogle faa. Asfaltering af Gader maa paa
lignes hele Kommunen, men den stærke Værdistigning, en saadan
Foranstaltning bevirker for de omliggende Ejendomme beholder

disses Ejere. De sælger
maaske deres Ejendomme
til den højere Pris og flyt
ter ud af Kommunen, me
dens den, som køber Ejen
dommen af dem, ikke sid
der bedre i det. Statslaan
og Kommunelaan baand
lægger hele Befolkningens
Arbejde for Aaringer for
at betale Anlæg, der brin
ger nogle enkelte Grund
ejere Formuer. Paa den
Maade kan man sige at
Folket gennem sin Kom-

l mune- og Statsstyrelse dri-
Udes ver en Forretning med det

Princip, at det selv betaler
Omkostnmgerne, men lader andre faa Fortjenesten. At dette maa
føre til stadig voksende Krav fra Samfundskassernes Side, behøver
ingen nærmere Forklaring. Ligeledes forstaar det sig af sig selv, at
alle de Særinteresser som saaledes høster Fordelene ved de offent
lige Arbejder, ikke blot holder fast paa disse Fordele, men ogsaa med
alle de Midler, de raader over, søger at drive Stat og Kommune
frem til saadanne Foretagender. At der heri ligger en Kilde til De
moralisation, til Korruption i det offentlige Liv og til svindende Til
lid til Repræsentanterne, kan man heller ikke være blind for. Mere
og mere breder der sig i de forskellige Lande en Mistillidens Luft,
som er ganske fordærvelig for sunde og gode Forhold. Gang paa
Gang ser man Retsindighedens, Menneskelighedens, Fædrelands-
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kærlighedens og Offervillighedens ophøjede Navn misbrugt som
Skærmbrædt for egennyttige Formaal, der lader nogle faa høste For
delen, medens Folket betaler Omkostningerne derved.

Kan man undre sig over, om Retfærdigheden blev mindre og
Fædralandskærligheden mere og mere vildfarende?

GRUNDVÆRDISKAT SOM ENESTE SKAT

---_....IIJriftsud6!1tfe I

Den Sygdom, hvoraf det økonomiske Liv lider har sin Grund Jordrenten

i at jordrenten ejes' af Private. Gennem jordrenten suger disse en- inddrages af

kelte Mænd Udbyttet af alle Arbejdsfremskridt til sig og tvinger Sam- Samfundet

fundet til at søge sine Indtægter gennem Skatter. der hæmmer og
tynger Arbejdet.

Den Slutning ligger derfor
særdeles nær at Sygdom
men vilde forsvinde, hvis den
private Ejendomsret til jordren
ten hørte op. Derved vilde det
blive umuliggjort for enkelte at
tilegne sig Udbyttet af andres Ar
bejde, og Staten vilde gennem
jordrenten have Indtægter nok,
saa den ikke behøvede at tynge
Arbejdet med Skatter j det hele økonomiske Kredsløb vilde blive
sundt og naturligt som hosstaaende skematiske Fremstilling viser.

N&ar jordrenten strømmer ind i det offentliges Kasser, kommer
den Nytte, disse atter gør de økonomiske Kræfter, netop dem til
gode, der har betalt.

Det principielle Spørgsmaal, om Samfundet i og for sig har Ret Har

til at kræve jordrenten, er ikke vanskeligt og volder heller ikke Samf~ndet

megen Uenighed. jordrenten er jo kun den Afgift, der betales for JRetdttl ~
or renten,

Benyttelsen af et Stykke jord med særlige Vilkaar. Den udsletter de
Særfordele, den enkelte kunde have af at benytte det bestemte
Stykke Jord fremfor anden jord. Den er derfor desto større, jo be-
dre beskaffen eller bedre beliggende j orden er. Men naar Jordrenten
betales til private, flytter den blot Særfordelene hen til andre, kun
naar den gaar i Samfundets Kasse, kommer den hele Samfundet til
Gode og udsletter derved Særfordelene, som den enkelte nyder.
Retsstaten kan ikke beskytte enkelte fremfor andre j naar den en-
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keltes Ret til at raade for et bestemt Stykke jord skal opretholdes,
maa han betale for de Særfor<lele, denne Jordlod byder. Som ingen
har Ret til en bedre Plads i et Teater end den, han har betalt for,
har ingen Ret til at nyde Særfordele for sit Arbejde uden at give
Samfundet Vederlag for dem.

Forskel paa Man kunde nu straks synes, at det maa være Arbejdet den Iige
om Jordren- gyldigste Ting af Verden, hvem der tager jordrenten, naar Arbejdet
ten er i pri- i ethvert Tilfælde skal udrede den. Men denne Opfattelse kan ikke
vat el~erE~f- opretholdes naar man har set den ganske forskellige Karakter, som
fentlJg Je j d k' k F k' f -J.' d . .or rentens ø onomts e un Hon aar enten uen m gaar l pn-

vates eller i Samfundets Kasse. I første Tilfælde suger den blot paa
Arbejdet, i sidste Tilfælde vender den gennem Samfundsstyrelsen
tilbage til Samfundet. I privat Eje kan jordrenten stadig kapitali
seres og skrues i Vejret ved Spekulationens Diskontering af Frem
tidens forventede Stigen. I Samfundets Eje vedbliver jordrenten at
være en aarlig Afgift, der ikke kapitaliseres og heller ikke kan blive
højere, end Øjeblikket retfærdiggør. Alle de skadelige Følger, som
vi i det foregaaende har set, at det private jordrenteeje har, saasom
Spekulation i Jord og Grundkilder for menneskelig Virksomhed,
Trustdannelser, Prisfordyring af Varer ved at holde Miner og Mar
ker udenfor Virksomhed, Huslejeforhøjelse ved at lade jord ube
bygget, alle disse Følger vil falde bort, naar jordrenten bliver en
Afgift til det offentlige. Og endelig vil Arbejdet direkte og umiddel
bart tjene derved, at det ikke foruden at betale jordrenten tillige
skal udrede Skatter.

Hvad er Hvad er nemlig Jordrenten? Den er en Betaling for at komme
Jordrenten? til at bruge den paagældende jordlod. Naar den betales til Private,

saa faar disse derved Indtægter uden selv at arbejde; de kan skrue
Betalingen tilvejrs ved at lade Markedet være knapt forsynet med
Jord, og Staten tvinges da til at søge sin Skatteindtægt af Arbejdet,
.d v. s. af den Brug, som den enkelte gør af sin j ord, saa den gode
Brug medfører forhøjet Skat. Er jordrenten en Afgift til det offent
lige, vedbliver den at være Betaling for jordens Brugsyærdi. Enhver
maa betale for den Værdi han ønsker at lægge Beslag paa, men
hvilken Brug han gør af den, bliver hans egen Sag. Bruger han
Jorden daarligt, bliver Skaden hans, bruger han den godt, bliver
Fordelen hans; men hans Afgift bliver uforandret. Ingen kan da
have Fordel af at lægge Beslag paa jord, han ikke vil bruge; og
ingen kan skaffe sig Indtægt ved at tilegne sig Frugten af andres
Arbejde.

Omlægnin- At afløse de nuværende Skaller med en Grundværdiskat er der-
gen er mere for ikke blot en Skattereform; det er ikke blot at beregne Afgiften
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til Samfundet paa et nyt Grundlag. Det er en social Reform der
hindrer private i at gøre vilkaarlige Indgreb i andres Ejendomsret
ved at aftvinge dem en Del af deres Arbejdes Udbytte. Intet Sam
fund kan bestaa, der ikke hævder Ejendomsretten, thi denne Ret
er kun et andet Udtryk for Retten til Udbyttet af sit Arbejde. Men
det private jordrenteeje krænker denne Ejendomsret. Vi tænker
ikke her paa, at dette Ejendomskrav til jord, man ikke kan eller vil
bruge, har sin Rod i Vold og Magt for Aarhundreder siden. Nej det,
vi rejser Indsigelse imod, er den Magt til hver eneste Dag, der gaar,
at gøre Indgreb i Arbejderens Ejendomsret, som det private jord
renteeje giver. Det er Nutidens og Fremtidens RetskrænkeIser, vi
vil gøre Ende paa, ikke Fortidens, vi vil hævne os for.

Men her møder man fra mange Sider en Protest, idet det gøres
gældende, at det private jordrenteeeje er en vel erhvervet Ejen
dom, der er købt og betalt af sin nuværende Besidder, og at man
ganske ubilligt vilde krænke hans Ejendomsret, hvis man vilde ind
drage hele jordrenten i Samfundets Kasse. Ganske bortset fra, at
man aldrig kan købe en Ret til at gøre Uret og forlange den be
skyttet af Samfundet, beror Indvendingen paa en Misforstaaelse.
Den Ejendomsret, som Samfundet sikrer den, der køber jord er
Retten til at bruge jorden, som han evner og finder for godt, og
denne Ret lider intet Skaar, ved at jordrenten inddrages i Samfun
dets Kasse. Vi skal i nogle praktiske Eksempler se, hvorledes den
orandrede Beskatning vil paavirke Ejendomsretten.

En Mand ejer 50 Td. Land som han har opdyrket i en egepurIet
Egn, hvor jorden omkring kan faas for 200 Kr. pr. Td. Land.
Hans egen Ejendom er 30000 Kr. værd, hvoraf de 20000 Kr. er pri
oriteret, og de 10000 Kr. Mandens egen Ejendom. Hans Driftsregn
skab stiller sig saaledes.

Hans Indtægt er 70 Kr. pr. Td. Land ialt 3500 Kr. Hans Skatter
er i Ejendomsskyld, Hartkornsskat Indkomstskat og Toldafgifter
ialt c. 475 Kr. Prioritetsrenten er 800 Kr., Renten af hans egne
10000 Kr. er 400 Kr., ialt 1675 Kr. Han faar a1tsaa 1825 Kr. til at
leve for. Hvorfor er denne Ejendom nu netop 30000 Kr. værd for
en Køber? Netop fordi Køberen vil finde 1825 Kr. som et passende
Vederlag for sit Arbejde med jorden. Han vil aItsaa ræsonnere saa
ledes. Gaarden ,giver 1825 til mig 475 til Skat; der bliver altsaa
1200 Kr. til Renter af Købesum paa 30000 Kr. Deraf udbetaler jeg
Sælgeren 10000 Kr. og overtager Prioriteter for 20000 Kr.

Men denne Overvejelse fra en Købers Side vil ikke i mindste
Maade forandres, ved at Skatten ikke længere beregnes paa samme
Grundlag som før. Det er ikke Skattegrundlaget, men Skattebelø-

end en Skat·
tereform

Indvendin·
ger. Kræn
ker Grund
værdiskat
ten den pri
vate Ejen
domsret?

Det okonomiske Livs Hovedlove 6
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Spekula
lionssalg

forhindres

bets Størrelse, der interesserer ham. Er Ejendommens Grundværdi
i Følge Forholdene 200 Kr. pr. Td. Land, vil dens Inddragning af
Samfundet betyde, at Gaarden maa svare en Afgift af 4 0:'0 af 10000
Kr., ialt 400 Kr. ligegyldig hvorledes Ejendommen bruges. Men
det vil i dette Tilfælde kun sige, at Sælgeren kan vente at faa mere
for sin Ejendom, fordi der nu bliver 1825 Kr. til at leve for som
før, en Skat paa 400 Kr. og altsaa 1275 Kr. til Renter af Købesum
31875 Kr. I Stedet for at udbetale 10000 Kr. kan Køberen nu ud
betale 11875 Kr.

Stiger Ejendommens Udbytte til 80 Kr. pr. Td. Land kan denne
Stigen enten skyldes Mandens forøgede Arbejde eller Jordværdier
nes Stigen i det hele. Under de nuværende Forhold vil man ikke
skelne mellem, om det ene eller andet er Tilfældet. Man vil nli som
før finde Købesummen ved at se, hvad der bliver tilovers til Ren
ter, naar Livsophold og Skat er draget fra det samlede Udbytte.
Dette er nu 4000 Kr., til at leve for paaregnes som før 1825 Kr. til
Skat vil der nu medgaa 550 Kr., ialt 2375 Kr., der bliver altsaa
1625 Kr. til Renter af Købesum 40625 Kr., hvoraf de 20000 Kr. er
Prioriteter, Resten 20625 Kr. Sælgerens Part.

Beregnes Skatten efter Grundværdi, vil Resultatet blive meget
forskellig, enten det er Arbejdsværdien eller Grundværdien som
er steget. Er Grundværdien uforandret 200 Kr. pr. Td. Land, bli
ver Skatten 400 Kr., Livsopholdet tager som før 1825 Kr., til Ren
ter af Købesum bliver der da 1775 Kr. hvilket giver 44375 Kr.
eller 20000 Kr. til Prioriteter og 24375 Kr. til Sælgeren. Hvis der
imod Arbejdsværdien er uforandret, saa det er Grundværdierne
der er stegne, bliver Skatten 975 Kr., der sammen med Livsophol
det 1825 Kr. giver 2800 Kr. Der er til Renter af Købesum kun 1200
Kr., saa Sælgeren faar 10000 Kr., som i Øjeblikket.

Man vil saaledes se, at Skattegrundlaget lader Prioriteterne
ganske uberørt, og lader sin Mand beholde sine Arbejdsværdier
fuldt og ubeskaaret. Grundværdiskatten tager kun de Værdier,
han intet Arbejdskrav har paa.

Ved et Spekulationssalg stiller Forholdet sig som følger. Giver
Ejendommen nu 70 Kr. pr. Td. Land, men ventes det, at den som
Følge af gunstige Tider om nogle Aar vil give 80 Kr., saa forlanger
Sælgeren maaske en Pris, der svarer til 75 Kr. pr. Td. Land, eller
37500 Kr. for Ejendommen i Stedet for 30000 Kr. Køberen, der
deler Forventningen, gaar ind derpaa, naar Sælgeren vil lade 5000
Kr. staa som Prioritet foruden de 20000 Kr. og nøjes med en Ud
betaling af 12500 Kr. Regnskabet bliver da: Til Renter 1500 Kr.,
til Skat 520 Kr., til at leve for 1480 Kr. Slaar Forventningerne til
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Grund
værdiers og
Arbejds
værdiers
indbyrdes
Forhold

vil Køberen om nogle Aar faa 500 Kr. mer.e al leve for. Men slaar
de ikke til eller gaar ·det muligvis den anden Vej, saa Udbyttet kun
bliver 65 Kr. pr. Td. Land, saa kan Køberen ikke blive ved Gaar
den, idet han da kun faar 1230 Kr. at leve for. Saadanne Spekula
tionshandler vil ikke være mulige, naar Skatten ligger paa Grund
væfidien. Derimod vil Jordbrugeren værnes mod haarde Tab, ved at
Landbruget gaar tilbage paa Grund af synkende Konjunkturer, naar
dette vil vise sig i synkende jordværdier. Bliver jordværdien kun
150 Kr. i Stedet for 200 Kr., vil Skatten fra 400 Kr. synke til 300
Kr., og Brugeren vil aItsaa være stillet som hidtil, selvom hans·
jord giver 2 Kr. mindre pr. Td. Land. Under de nuværende For
hold vil en saadan Nedgang, der ikke vil formindske hans Skatte
byrde, enten tvinge ham til at nøjes med et Livsforbrug af 1725 Kr.
eller til at nedskrive sin egen Kapital med 2500 Kr.

Hvis en Ejendoms Grundværdi er saa stor, at den Afgift der
skal svares af den, bliver større end de nuværende Skatter, vil dette
kun sige, at Arbejdsværdierne er for smaa, eller at Ejendommen
ikke er i tilstrækkelig god Brug. I en Sognekommune ligger der en
Herregaard paa 600 Td. L. med 60 Td. Hk. vurderet til Ejendoms
skyld 310000 Kr., en Gaard paa 60 Td. L. 6 Td. Hk., vurderet til
46000 Kr. og et Husmandsbrug paa 7 Td. L., 5 Skp. Hk., vurderet
til 6500 Kr. Deres Skatter er som hosstaaende

4,94
0-,
0-,

60,-

Gaard Husmandsbrug
af 6500 -;- 2000

7,20
5-,

10,30

73,60
150,
99,-

50,60
45,
12,-

180,-

496 Kr.
130 
990 -

Herregaard

341 
264 
60 

1200 -

Til Kommunen
Ejendomsskyld 1,60 pr. 1000 Kr.
Indkomst .
Hartkorn 16,50 pr. Td. Hk .

Til Staten
Ejendomsskyld' 1,10 pr. 1000 Kr.
Indkomst
Formue
Told

3481 Kr. 610 20 8744

Sætter man Jordværdien til 250 Kr. pr. Td. Land, vil Herre
gaardens Skat blive 6000 Kr., Gaardens 600 Kr. og H usmandsbru
gets 70 Kr. Herregaarden faar saaledes en stærkt forøget Skatte
byrde af 2519 Kr., Gaarden faar en Nedsættelse af 10 Kr. 20 og
Husmandsbruget en Nedsættelse af 17 Kr. 44 uagtet de nuværende
Skattelove allerede begunstiger Husmanden med Afslag baade i

Ejendomsskyld og Indkomstskat. Herremanden der nu forpagter
sin Jord ud for 22 Kr. pr. Td. Land, vil blive nødt til at drive d,en

6"
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Arbejdsløns
Stigen

Indtlydelse i
Byerne

selv. Det kan ikke nytte ham at sætte Afgiften op, for det vil blot
sige at sætte jordyærdien op med den tilsvarende Kapitalværdi.
Men ved at bruge jorden selv, kan han indvinde de 2519 Kr. med et
Udbytte pr. Td. Lan'd af 4 Kr. 20 Øre ud over de 22 Kr. han nu
faar i Afgift. Hans Forpagter har haft meget mere og i Løbet af 7
li 8 Aar tjent sig henved 40000 Kr., eller 80 Kr. pr. Td. Land aarlig.

Under saadanne Forhold vil Landarbejderens Løn stige stærkt.
Skal et saadant Udbytte naas, kan man ikke bruge andet end duelige
og intelligente Folk, saa de hjemlige Arbejdere ikke vil kunne er
stattes af indført udenlandsk langt ringere Arbejdskraft. Husman
den vil ikke faa sin jord til saa dyre Priser som nu, fordi Følgen
deraf vilde være, at Herregaardens Jordværdi ligeledes steg. Men jo
dygtigere Husmanden bliver, og jo mere han kan faa ud af sin jord,
desto højere vil ogsaa den Løn blive, som en Landarbejder kan
kræve. Medens det nu er Landarbejderens Tvangsløn, som bestem
mer det Minimum af Arbejdsudbytte, Husmanden kan vente at be
holde for sig selv, og alt derudover opsluges af Jordprisen, vil det
fremtidig omvendt blive den frie selvstændige Jordbrugers Udbytte,
der bestemmer Landarbejderens Dagløn. Og Grunden dertil er den
ganske simple, at det ikke kan betale sig at lade jorden ligge eller
bruge den paa en ringere Maade, end den er værd.

I Byerne vil en Grundværdiskat bevirke, at det ikke kan betale
ig at lade værdifulde Grunde ligge unyuede hen, og at ingen Grund

taar større Værdi, end den kan udnyttes til, medens den nu ofte har
Spekulationsværdi, d. v. s. holdes i en Pris, der ikke svarer til,
hvad den for Tiden kan udnyttes til men hvad man venter, den ad
Aare vil kunne udnyttes til. Overalt vil det kunne betale sig at bygge
saaledes, at Huset bliver en stor Procent af den samlede Ejendom
og dette vil, som vi ovenfor saa, føre til at fremme Bebyggelsen
paa de billige Grunde i Byens Udkant og skabe Boliger med Lys og
Luft og Rum. Storbyerne vil lettere kunne flades ud. Husejerne vil
lOgen Interesse have af at sætte Huslejerne i Vejret uden samtidig
at gøre Boligerne bedre og mere tiltalende, og saaJedes vilde Hus
lejernes Størrelse bestemmes af, hvad Lejerne har Lyst og Raad til
at ofre paa deres Bolig, og ikke som nu af Husejerens Magt til at
begrænse Udbudet af Lejligheder. Naar de nuværende Skatter faldt
bort, og Arbejdsindtægterne i det hele blev rigeligere, vilde Evnen
og Viljen til at betale mere i Husleje stige, og dette kunde da ske,
samtidig med at Huslejens Tyngde paa den enkelte Families Budget
blev mindre. .

, De ovenfor nævnte Ejendomme, som Lo Holm anførte som typi
ke Eksempler, viser os, at en Grundværdiskat vilde være en Let-
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telse for dem. Den ene havde en Grundværdi af 5040 Kr. og en
Skattebyrde af 560 Kr., den vilde faa en Skat paa 216 Kr. og altsaa
en Lettelse åf 344 Kr. Den andens Grundværdi var 19000 Kr. og
Skatten 1590; dens Skat vilde blive 760 Kr. og Lettelsen altsaa 830
Kr. Hvis saa samtidig Lejerens Betalingsevne steg, vilde disse Ejen
domme kunne faa Balance uden saa stærkt et Huslejepaalæg som
nu, og uden at det tyngede Lejerne saa meget som den nuværende
Leje.

GRUNDVÆRDIERNES STØRRELSE..

Vurderingen af Danmarks jord savner vi bestandig. At en saa- Vurderingaf

dan skulde have praktiske Vanskeligheder, er der ikke længer no- Jorden

gen, der tror paa, fordi en saadan Vurdering er foregaaet saa mange
Steder i Verden. At skønne over Danmarks jordværdi paa Grund-
lag af den foreliggende Ejendomsskyldvurdering er en usikker Ting
og efterfølgende Beregning giver sig ikke ud for at være mere end
et dog sandsynligvis forsigtigt Skøn.

Landet har 356000 Td. Hk. paa 6 Mil!. Td. Land. Vurderin
gen gav følgende Resultat

Vurdering I I pr. 100 Kr.
deraf skattefri Bygningsassurance Skyld"ærdl

København ........ 1,452,227000 307,780,000 1,050,324,000 73
Frederiksberg ...... 272,157,000 23,711 000 215,616,000 } 76
Provinsbyer ........ 963,689,000 150,634,000 732,229,000
Byagtige Bebyggelser 143,080,000 9,390,000 118,619.000 84
Landkommuner .... 3,183,939,000 181,565,000 1,996,829,000 61

6015,092,000 I 673,080,000 1 4,113,617000 I

Man kan ikke finde jordværdien ved at trække Assurancerne
fra den samlede Vurdering. Det vilde give en jordværdi af
l 228395000 eller c. 200 Kr. pr. Td. Land, hvilket er for lavt. Af
forskellige Grunde kan man anslaa Assurancerne til at være c.
45 010 for høje. Landet har foruden Bygningsværdier ogsaa andre
Arbejdsværdier, som man mulig kan sætte til 100 Kr. pr. T'd. Land
eller ialt 600 Millioner Kr. Nedsættes Landbygningernes Assurance
med 45 010 bliver den resterende Vurderingsværdi 2100 Mil!. og fra
drages yderligere de nævnte 600 Mil!. bliver Grundværdien 250 Kr.
pr. Td. Land. Med disse Reduktioner faår vi at jordværdien
bliver i
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København
Frederiksberg
Provindsbyer
Byagtige Begyggelser
Landkommunerne . .

874.548.800
153.568.200
560.963.050
77.839.500

1503.800.950

3170.720.500
pIV

Jordværdien kan saaledes sættes til c. 3f Mm~ r.
Af de nuværende Skatter udgør Ejendomsskyld, Hartkornsskat,

Bygningsskat

Ejendomsskyld
Siat I Kommune I Amtsraad I Hartkorn IBygnings-I Sum

Kommune I Amlsraad skat

Kbhvn. 1,200,000 974,218 5,892,801 8,067,019
Frebrg. 263,000 116,000 1,091,000 1,470,000
Byer 916,244 682,000 1,136,000 2,734,244
Land 3,310,105 2,106,000 1317,000 7,924,000 5,104,000 19,761,105

5,689,34913,878,21811,317,000 \7,924,000 \5,104,000 18,119,801132,032,368

hvilket udgør 10 Kr. af hver 1000 Kr. Jordværdi.
Den forholdsmæssige Forandring ved Om]ægning til Grund

værdiskat bliver

Københl:!-vn stiger fra . .
Fred~riksberg stiger fra
Byerne stiger fra . . . .
Landet synker fra . . . .

9 0/00 til 10 0/00

9 0/00 -

4 %0

13,1 0
/ 00 -

Den kommunale Indkomstskat udgør:
København 9.800.000 eller 11 %0 af Grundværdien
Frederiksberg 1.200.000 8 %0 -
Byerne. 10.400.000 - 16 %0 -
Landet . . . . 10.600.000 - 7 %0 -

32.000..000 eller 10% 0 af Grundværdien

Forbrugsafgifterne udgør:
Toldskat . . . . 33.286.166 eller c.9 %0 af Grundværdien
Brændevinsskat 4.179.010 - 1,3 %0 -
0lskat . . . 6.345.077 - - 2 %0-
Sukkerafgift . . 3.462.213 - - 1,1 %0 -

47.272.466 eller c. 1,47 %0 af Grundværdien
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eller c.4,8 0/00 af Grundværdien
- 6,6 %0 ..:

- - 3,4 %0 -
- - 3 0/00-

Indkomstskat til Staten:
København. . 4.191.861
Frederiksberg 1.013.100
Byerne. 2.155.393
Landet. . .. '.. 4.617.676

----------------
11.978.030 eller c. 3,75 %0 af Grundværdien

Den samlede Skat vilde saaledes udgøre 3,8 Ofo af Grundværdien.

Afløsningen vilde kunne ske skridtvis, saaledes at man begyndte
med Ejendomsskylden og de værste Toldskatter og stillede Kom
munerne frit, hvorvidt de ønskede at omlægge deres Indkomstskat
ter paa Grundværdierne. Men samtidig maatte det kræves, at hele
den fremtidige Grundværdistigning inddroges i Stats- og Kommune
kasserne; thi ellers vilde det private jordremeeje fremdeles kunne
drive sit skadelige Spil.

Det synes saaledes ikke at Kunne siges at der vil være praktiske
store Vanskeligheder ved at gøre Skridtet fra den nuværende Ord
ning til Grundværdibeskatningen. Hovedsagen er at faa en officiel
Vurdering af Danmarks jord, aab1?-e Vejen for de nuværende Skat
ters Afløsning lidt efter lidt, og sikre Samfundet hele den fremtidige
Grundværdistigning.

Skridtvis Af
løsningafde
nuværende
Skatter

HVEM BETALER JORDRENTEN?

Mod Tanken om at lægge al Skat paa Grundværdierne har man
rejst den Indvending, at saa kom kun de Borgere, der besad jord
til at betale Skat, mens alle andre slap fri. Men Sagen forholder sig
anderledes. Grundværdiafgiften er ingen Skat, men et Driftsudlæg,
som skulde betale sig ligesom Arbejdsløn og Kapitalrente.

Alle er klare over, at det er Forbrugerne og ikke Importørerne Forbrugerne

som betaler Forbrugsskatterne. En Kaffeimportør betaler maaske betaler

slet ingen Told af den Kaffe, han selv drikker. Alle, der køber Kaf- Jordrenten

fen, betaler derimod den Told, som Staten saa afhenter hos Impor-
tøren. Paa samme Maade forholder det sig med jordrenten. Staten
maa selvfølgelig opkræve den hos jordejeren, men denne har igen
faaet den af Forbrugerne af hans Varer. Vi har ovenfor set, at For-
bruget betaler alle Udgifter ved Produktionen. Køber jeg en Kniv
hos en Isenkræmmer, betaler jeg den Arbejdsløn, Kapitalrente,
Driftsudbytte og jordrente, som Fremstillingen af Kniven har kostet
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ligefra jernminen til den færdige Vare. jo stærkere jordejeren bru
ger sin jord, desto mere betaler Køberne af hans Varer jordrenten
for ham. Hvis han bruger sin jord daarligt og kun faar lidt for sine
Varer eller sælger faa af dem, saa maa han betale jordrenten af sin
egen Lomme. Men det er jo netop det retfærdige ved Grundværdi
beskatningen, at Samfundet kræver den gennemsnitlige Brugsmu
lighed betalt, ikke den virkelige Brug, Ejeren gør af sin jord.

Paa den samme Vildfarelse med Hensyn til hvem det er, åer
betaler jordrenten, beror den Indvending, at de Handlende i By
erne kan kaste en stigende Husleje eller jordrente over paa Kø
berne ved at forhøje Varepriserne, men at Landbruget ikke kan
gøre det, d.a Priserne paa dets Varer bestemmes paa Verdensmar
k,edet. Man vender her Aarsagsforholdet helt paa Hovedet. Det er
ikke jordrenten, som bestemmer Varepriserne, men disse som be
stemmer jordrenten. Bliver Udsigterne paa Verdensmarkedet lysere,
gaar Jordrenten op, bliver de daarligere, gaar jordrenten ned.

I Sammenhæng med dette Fejlsyn paa hvem det er, som beta
ler jordrenten, staar en Betragtning, der ofte gøres gældende, at det
er uretfærdigt, at en Fabrikant, en Købmand, en Læge eller Sag
fører med en stor Indtægt ikke skal betale Skat, men at derimod en
Husmand skal betale en forholdsvis stor Sum. Fabrikanten har maa
ske kun Brug for en Del af en Tønde Land en Læge eller en Sag
fører maaske for slet ingen jord ud over den, hans Hus er bygget
paa. En Husmand ,derimod maa have adskillige Tønder Land. Der
til er ikke andet at svare, end at Retfærdigheden ikke bestaar i at
skaffe alle lige Kaar, men i at sikre dem Udbyttet af deres Arbejde.
Der vilde ikke være nogen Mening i at anse Husmanden for et min·
dre værdifuldt Menneske end Fabrikanten; thi Værdien beror paa
deres moralske Egenskaber. Men ligesaa falsk vilde det være at pall
staa, at de varetager lige store økonomiske Interesser. At se surt til.
at den ene tjener"meget, den anden lidt, er derfor ikke andet end
Udslag af Misundelse. Det er ikke den ved ærligt Arbejde opnaaede
Rigdom, som skal afskaffes, men den stadige haabløse Fattigdom.
Ved Grundværdiskatten bliver H usmanden langt bedre stillet eM
nu slipper for det Tryk, som han nu trods al Dygtighed ikke kan
unddrage sig. Fabrikanten derimod mister hele den Fordel, han har
ved sin nuværende Forbindelse med Monopolinteresserne, og det
bliver i langt højere Grad end nu Tilfældet, at har han Udsigt til høj
Gevinst løber han ogsaa en meget stor Risiko.

Adgangen til de forskellige frie Virksomheder bliver mere lige
lig fat alle efter deres Evner og Lyst. Men ,dermed forandrer man
ikke den menneskelige Naturs Forskdligheder, saa alle vilde være
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det samme. Af to Brødre har den ene Lyst til at gaa i Handelslære og
svinger sig i Tidens Løb op til Rigdom, den anden har en ubetvin
gelig Lyst til at blive Landmand og vil slet ikke gaa samme Vej som
Broderen. Skulde man derfor kræve, at det Erhverv, den sidste
vælger, skal give de samme økonomiske Muligheder som det første?
Det er slet ikke noget, der er afhængig af en vilkaarlig Bestem
melse~ de Muligheder, et Erhverv har, beror paa Omfanget af de
økonomiske Interesser, det· varetager, og det maa man overveje,
naar man træffer Valget af sit Erhverv. De sjældne Egenskaber,
som den fremragende Læge eller Sagfører maa besidde, retfærdig
gør tilfulde den rigelige Indtægt, han kan skaffe sig, men dette vilde
paa ingen Maade kunne retfærdiggøre, at Samfundet krævede en
større Andel i Udbyttet af hans Arbejde. Samfundet har ikke givet
ham mere end andre; alle kan bliv,e Læger eller Sagfør,ere, at de
ikke bliver det, beror paa deres anderledes anlagte Natur og Intel"
esser. Derimod byder Samfundet den Husmand, der sidder paa god
og godt beliggende Jord andre og bedre Muligheder, end de Hus
mænd har, der har daarligere og mere afsides liggende Jord. For
denne af Samfundet særlig til ham ydede Fordel, er det, han betaler.

Jo mere Intelligensen i de brede Lag stiger, ved at deres Dygtig- Arbejdet

hed bliver det sikre Middel til at forbedre deres Stilling, desto større Rejsning

. Udbytte vil deres Arbejde give dem.' Og desto flere vil SKaffe sig
Adgang til de andre Erhverv. Men jo flere Læger og Sagførere der
bliver, desto mere vil deres Indtægter synke, da deres Sjældenheds
værdi vil blive ringere. Det er ad denne Vej, de altfor store For
skelle imellem Livsstillingerne, d. v. s. de Forskelle, som ikke er et
nøje Udtryk for Forskellen i Arbejdets Værdi, vil forsvinde, og ikke
ved et misundeligt Nag, der lader Samfundet strække sin Haand ud
efter ·det, den ene tjener mere end den anden. Skal Forskel i Ind
tægt overhovedet i og for sig begrunde, at Staten tager mere fra den
ene end far den anden, saa kan der ikke nævnes nogen gyldig.
Grund, hvorfor Staten ikke skulde fordele al Indtægt ligeligt mel
lem alle. Men dermed vilde den grove Forsyndelse mod de økono
miske love, som ligger i et saadant Forsøg, blive aabenbar og al
Arbejdslyst forsvinde af V,erden.

Der er, kan man sige, kun tre mulige Ordninger af Samfundet at 3 mulige

vælge imellem. Den ene er den, vi har nu, hvor Privaterhvervet er Sam~unds~

forbundet med Særrettigheder, den anden er den socialistiske, hvor ordninger

baade Privaterhverv og Monopoler er afskaffede, og den tredie er
Grundværdiskattens Samfund, hvor Privaterhvervet er opretholdt,
men Monopolet afskaffet. I ,den nuværende Ordning trives Initiati-
vet hos den enkelte, samtidig med at det ,dræbes hos mangfoldige
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gennem den Udbytning, som foregaar ved Monopolet, og som de
ikke kan værge sig imod. Ved Socialismen vilde Initiativet forsvin
de sammen med Udbytningen, og Samfundet vilde blive stillet under
en Kulturledelse, som ligger Aarhundreder tilbage for den, vi har
naaet. I Grundværdibeskatningens Samfund vil Initiativet faa for
øget Kraft og Mod og al Udbytning af den Art, som Monopolet
hjemler, nemlig Magtens Udbytning, forsvinde ..

HVEM MAA BETALE REFORMENS OMKOSTNINGER?

Lediggæn- Det siger sig selv, at Folket ikke paa en Gang kan blive fri for
gerne betaler Skatter og Samfundskasserne dog faa de samme Indtægter som før,
Omkostnin- uden at nogen maa betale, som hidtil gik fri. Svaret ligger ogsaa

gerne lige for. Det er de private jordrenteejere, som maa betale. For dem
hvis hele Indtægt har været jordrent-e, vil det blive et haardt Slag,
men hvori vil Slaget bestaa? Alene deri, at de ikke længere kan leve
i Lediggang, men maa tage sig noget nyttigt for. Og der er ikke Tale
om, at Reformen foruden at berøve dem deres hidtidige Indtægt. til
lige berøver dem Mulighed for at skaffe sig Arbejde. Tvertimod
Arbejdet ligger lige for dem, der kræves ikke andet, end at de skal
være viIlige til at gaa i Gang med det.

jordrenteejeren er altid den som tillige ejer Brugsretten til jor
den. Denne Brugsret er det, han vil blive nødt til 'selv at udøve,
naar han mister jordrenten. Der er ingensomhelst Grund til at have
Medlidenhed med dem, der mister Muligheden for at leve uden eget
Arbejde. Reformen vil betale sig for enhver som vil benytte det
Fremskridt, den byder.

Jordsælger Her i Danmark er de fleste jordejere baade Brugere af deres
ogJordkøber jord og Nydere af jordrenten. For dem ligger Anvjsningen til Brugs

retten af jorden ganske lige for, men det kan være vanskelig for
dem at undersøge, hvor de har deres Hovedinteresse, og om de vil
.vinde eller tabe ved at miste j ordrenten og faa forøget, udelt Raa
dighed over Brugsværdierne. En ikke ringe Part af vore Landbru
gere vil have knyttet deres Forventninger til, at de ved Brugen af
Jorden kan holde det gaaende lige knap og nap, indtil de bliver
gamle, men at de saa kan sælge GaaI'den med den Fortjeneste, som
ligger i jordens Værdistigning gennem de mange Aar. Denne har
gennemsnitlig været c. 200 Kr. pr. Td. Hk. om Aaret; det vil for
en Gaardmand med 4 a 5 Td. Hk. i 25 Aar sige c. 25000 Kr. Paa
denne Stigning bygger han sine Udsigter for Alderoommen, og denne
Udsigt berøver Grundværdiskatten ham. Men vi har ovenfor set,
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at der under vore nuværende Forhold ikke gøres nogen Forskel
mellem, om Ejendommens Prisstigen skyldes Grundværdiens eller
Arbejdsværdiernes Stigen. Er det Arbejdsværdierne, der er stegne,
saa kan Manden faa sin Kapital ud ved Salget, er det Grundværdien,
der er steget, saa tider han kun et Tab, hvis hans Arbejde i sin
Udvikling ikke har hold1 Skridt med Grundværdiernes Vækst. Hø
rer den paagældende Mand til de fremgangsdygtige i vort Landbrug,
vil han staa sig ved Ordningen; hører han til dem, som er blevet
staaende i gammel Slendrian, saa lider han Tab, eller ogsaa maa
den, som overtager Gaarden, tage Tabet paa sig. Dette sidste sker
jevnlig, hvor det er Sønnen, som overtager Gaarden efter Faderen.
Den højere Jordpris, der kunde være til Fordel for Faderen, bliver
en maaske livsvarig Hæmsko for Sønnen. Mere end noget andet vi
ser dette, at hvor det er Brugen af jorden, .der knytter Ejeren eller
Slægten til jorden, vil man staa sig ved, at Skatten tigger paa jord
værdien og ikke paa Arbejdsværdien. Vi har herhjemme endnu langt
tilbage, inden vi har faaet jorxlen til at yde hvad den kan. For denne
Stræben frem er de nuværende Skatter og Brugerens stille Regnen
paa at nyde godt af jordværdistigningen, naar han i sin Alderdom
hører op med Arbejdet, en næsten uovervindelig Hindring.

En Mand ejer 50 Td. Land, der er 5 Td. Hk., og som nu efter at
han har drevet dem i 30 Aar, er vurderet til 45000 Kr. De giver
ham 4000 K;r. om Aaret, hvoraf Skatten tager 550 og Renter af
30000 Kr. Prioritetl200 Kr. Han bruger 2250 Kr. til at leve for.
Men i denne Sum er de 600 Kr. at betragte som Renter af de 15000
Kr. hvormed Ejendommen overstiger Prioriteterne. Ved at sælge
eller overgive Gaarden til en af sine Sønner tager Manden 15000
Kr. med sig, saa den næste Bruger kun faar 1650 Kr. at leve for.
Hvis de 15000 Kr. er Udtryk for en stadig Stigen i Arbejdsudbyttet,
vil det være en rimelig Ting, og Efterfølgeren vil snart kunne op
spare sig en lignende Sum ved at øge Arbejdsudbyttet ved stadig
forbedrede Metoder. Men er de 15000 Kr ..Udtryk for en jordværdi
stigen med Stilstand f Arbejdsudbyttet, vil Brugerens Stilling blive
ved at være daarligere.

Det gælder da ogsaa hele den store blandede Stand af jordrente
ejere og jordbrugere som udgør vor Landbefolkning, at de kun vil
rammes i deres Sælgerinteresser, hvis deres Brug har været ussel,
saa deres Brugsværdi staar i et galt Forhold til deres jordværdi.

Derimod er Forestillingen om, at Prioritetshaveren ogsaa er en Prioritets

jordrenteejer, ikke rigtig. At Prioriteten hviler paa jorden, vil kun haverne

sige, at Kreditor har Ret til, naar Rente og Afdrag ikke betales, at
sætte Brugeren fra j orden og sætte sig selv eller en anden til at bruge
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den i Stedet for. Prioritetens Interesse er knyttet til Jordens Brug~

det er Brugsudbyttet og ikke Jordrenten der betaler Prioriteten.
Naar derfor Grundværdiskatten er mindre end de nuværende Skat
ter, vil det være en Fordel for Prioriteten, idet Debitors Betalings
evne saa vokser. Retten til at fratage Brugeren jorden, hvis han
ikke betaler, bliver ganske uforandret, paa hvilket Grundlag end
Skatten beregnes. Det er derfor en fuldkommen Misforstaaelse, naar
man har kaldt Grundværdiskatten en Iste Prioritet med Panteret
forud for alle andre Prioriteter, saa derved disses Sikkerhed for
ringedes. Skylder jeg 20000 Kr. til 800 Kr. Rente, saa vil Undladel
sen af at betale disse Renter medføre, at jeg pantes for 20000 Kr.
Er min Grundværdi 10000 Kr. og Skatten 400 Kr., saa vil Und
ladelsen af at betale dem medføre, at jeg pantes for 400 Kr. og ikke
mere, ganske ligesom de nuværende Skatter har Panteret forud for
Prioriteterne. Og de nuværende Skatter medfører ogsaa, at Købe
ren betaler mindre for Ejendommen end han ellers vilde kunne
have gjort.

Saaledes vil i Virkeligheden ingen andre komme til at betale
Omkostningerne ved Grundværdiskatten, end de faa, som nu lever
helt eller delvist af jordrenten og ikke vil tage det Arbejde op som
de kan faa, om de vil.

Gennem den sociale Omdannelse, som vil foregaa, naar saa
ledes Arbejdets Ret bliver virkelig beskyttet, vil alle Særrettigheder
rammes. Den Del af de nuværende Forretningsindtægter, som gaar
ud over dygtigt Arbejdes naturlige Løn, vil rammes gennem stigende
Arbejdsløn. Det vil ikke fremtidig blive umuligt at blive Millio
nær, men det vil blive meget vanskeligere, og Millionærernes Magt
vil blive meget ringere. Thi Pengenes Magt ligger ikke i, hvad de
selv er, men i den Sultetvang, som den Pengeløse er underkastet.
Arbejdsløshedens Spøgelse vil forsvinde, og Landet blive i Stand til
at ernære det dobbelte Antal Mennesker.

Man har ment, at det ikke vilde hjælpe, at Adgangen til jord
blev lettere. Thi der skal ikke blot jord, men ogsaa Penge til at
bruge jorden. Men Sagen er den, at jo mindre Brugene er desto
mindre Kapital kræver de. Et mellemstort Brug kræver maaske for
holdsvist flere Penge end et meget stort, fordi Arbejdsredskaberne
skal være lige kostbare begge Steder. Har en Gaard paa 600 Td.
Land 10 Spand Heste men en Gaard paa 30 Td. Land et Spand,
saa er dette for Gaarden forholdsvist dobbelt saa dyrt. Men et lille
Brug kræver næsten ingen dyre Redskaber. Ved en intelligent intin
siv Brug ser man rundtom i Verden smaa Brug paa nogle faa Acres,
som giver deres Brugere baade et og to Tusind Kroners Netto-
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udbyue om Aaret noget som det store Brug ikke vil være i Stand
til. Afhængigheden af Kapitalen kommer først frem, naar man vil
have store Brug i Stedet for smaa. Det vil fremtidig som nu være
forbundet med Fordele at kunne raade over Kapital i men deri ligger
hverken en Uretfærdighed eller en Fare. Hvad det kommer an paa
er, at ogsaa den kapitalIøse kan finde et selvstændigt Arbejde, som
ved hans Flid og Duelighed giver ham Sikkerhed for at finde et
sømmeligt Udkomme.

At Jordens stigende Ydeevne skulde medføre den Ulykke, at Kan Produk

der blev frembragt mere Korn, Frugt, Kød og Smør, end der kan lionen blive

fortæres, og at Priserne vilde gaa saa langt ned, at det ikke kunde for Slor?

betale sig længere at dyrke Jorden, er en Tanke, som bunder i den
socialistiske Økonomis Ideer, at nemlig vore Dages Ulykker skriver
sig fra, at der produceres for meget. Det er langt fra, at Produk-
tionen er for stor i det er Forbrugsevnen der er saa meget for lille.
En virkelig Overproduktions Ulykker kommer der først den Dag,
da Jorden rummer saa mange Mennesker, at hver Acre har sin
Familie, og hver Acre frembringer mere end denne Familie kan
fortære og bytte bort mod Industriens forskellige Frembringelser.

De økonomiske Grundlove kan man ikke forandre ligesaa lidt SamFundet

som man kan forandre Livets Love. Men ved Erkendelse af disse og dets

Love bliver man i Stand til at gøre Livet sundere og stærkere og Snyltere

træffe saadanne Foranstaltninger, at Sygdom vanskeligere opstaar
og lettere bekæmpes, hvor den viser sig. Naar vort økonomiske
Samfundsliv viser sig i saa mange Henseender at være ujevnt og
forvredet ligger det ikke i, at de økonomiske Kræfter i sig selv er
for svage eller for uensartede og indbyrdes fjendtlige, men det
ligger i, at Blade og Grene er fulde af Snyltere, der trives paa hele
Stammens Bekostning. Det er d/isse Snyltere, som det gælder at
fjerne. Nogle sidder lige paa Overfladen, andre gennemtrænger som
Svamp det hele Væv. Det er navnlig mod disse Sidste, Kampen skal
føres, og denne Kamp evner vi at føre ved at lukke af for det
usunde Sted hvorfra disse Svampe formeres og udvikles. Det øko-
nomiske Livs Grundlov er Dygtighedens Lov' Dygtigheden udfolder
sig, hvor Haabet lyser over Arbejdet, og man kan være vis paa Ud-
byttet af sit Arbejde. Men Dygtigheden sygner, hvor andre kan be-
røve Arbejderen Udbyttet af hans Arbejde og hvor det bliver lettere
at komme frem ved at leve paa andres Arbejde, og lettere at værne
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sig mod den yderste Nød ved at strække en betlende Haand ud
mod Medlidenheden.

I et Samfund, hvor Retfærdigheden hersker og Mennesket ar
bejder under Dygtighedens Lov, vil den enkelte leve sit Liv med
større Glæde og rankere Ryg. Arbejdet er ikke en Forbandelse,
der blev lagt over det syndige Menneskes Hoved, men en Kilde til
Stolthed og Glæde, naar man føler at man har Evner og Kræfter,
der kan bøje Tingene efter ens Vilje. Det er kun det haabløse træl
somme Slid, der er en Forbandelse. Naar Jorden trods al ens Møje
kun bærer Tidsler, saa slænger man tilsi<lst i Fortvivlelse Spaden
fra sig. Men Tidslerne, den bærer er Urettens Frugt, at en arbejder
og en anden tager Udbyttet. Saa føler Mennesket Arbejdet som en
Forbandelse, saa krummes hans Ryg, Sangen dør paa hans Læber,
og Glansen i hans øje over Livets Herlighed og Rigdom slukkes.

Denne Forbandelse staar det i vor Magt at fjerne. Kræv Retfær
dighed øv Retfærdighed, gennemfør Retfærdighed; mere er det
ikke, saa lidt og dog saa svært, fordi der efterhaanden er blevet
mange, som lever af Uretten.


	INDHOLD
	DET ELEMENTÆRE ØKONOMISKE KREDSLØB
	OMBYTNINGENS MIDLER OG FORMER
	DET ØKONOMISKE LIVS ORGANISATION
	KAPITAL OG ARBEJDE
	JORDRENTEN
	VORE SKATTER
	GRUNDVÆRDISKAT SOM ENESTE SKAT---_.... IIJriftsud6!1tfe IDen



