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Eftertryk frit tilladt.

Det saare vigtige Spørgsmaal den store Modsætning mellem .Jord o.g
JOl'drente (eller Jordværdi), som gentagne Gange og med fuld Føje er ble
ven fl'emdraget i »RET«, har maaske ingensinde fundet en skarpere og
samtidig morsommere Paavisning end del er sket i hosstaaende KaITikatur
tegning, som vi har laant fra vort BroderOl'gan i Chikago.

Vi sel' den hæderlige gamle Professor af den klassiske Skole staaende
forbavset seende paa de ReUelser, som den fedc Monopolist netop hal'
foretaget i Nalionaløkonomens Manuskript. Den brave Professor havde her
opskrevet den evig sande Sætning, at Civilisationen kræver, at Jord maa
være i Privateje l1H'd fast sikker Brugsrf'l for den enkelte, men at derimod
Jordrenten ikke bør ejes af private, men komme det hele Samfund tilgode.

Og nu hal' denne Monopolist tilladt sig at vende op og ned paa Begre
bel'11c. Han har ganske overstreget dCJ! siuste Halvdel af Sandheden, og
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han hal' i den første Vel ar Manuskriptet l'cltet ",jord« til »Jordrentc« o
tilføjet de betegnenrIe Ord »for mig«.

Netop saaledes som denne Monopolist paa Billedet h oll: forfalsket Na·
tionaløkonomien, saaledes Cl' det ofte det daglig sker i Virkeligheden, 
adskillige moderne NationaløkoJlomer paatager sig paa Bestilling at fØl'C
Bevis for, at den gamle Sandhed ikke bør gælde længere.

Vi er ikke sikker paa, om den gamle Nalionolløkonorn paa Billedet vil
gaa med dertil - og godkende Monopolismens Forfalskning al hin evige
Sandhed. Maaske foregaar der en Kamp i den gamle Professors Indre - -.
Tegningen tillader denne Gisning og bliver derved tillige et Billede paa
vore Dages store Tragedie: Vil Videnskaben bøje sig som lydig Tjener
for Monopolmagten - imod folkets Ret?

Dr, H.-t.

Jordværdien 
men ikke Jordbesiddelsen!

Et Alvorsord til Meningsfæller.

•Vor Politik er j.lvn Oll ligefrem: •Vi vil kun
tildele Samfunde!r hvad der tilhører Samfundel,
nemlig den Værdi, som tilløres Jorden ved Sam
fundets Vækst; men vi vil lade urørt for den En
kelte, hvad der tilhører den Enkelte",

Henry Gecrga.

I sin Tid tillod jeg mig at advare velvillige Venner mod den stadig til
bagevendende Misforstaaelse, at Henry George kræver lorden overgivet
til Samfundet; det er jo tværtimod Jordværdien, som han mener bør
»overgives« Stat og Samfund.

Men selv nærmere Meningsfæller kan dcsværre endnu undertiden gribe
fejl paa dette Omraade, og derved skade vor godc Sag ganske uberegnelig.
Nylig har vi hørt en brav Henry George-Mand vælge sine Udtryk o\'Cl'fOl'

en stor Forsamling saaledes, at den· maatte tro, at det var liden privale
Jordbesiddelse, der var den slore Urelfærdighed«, Med største Føje stod
flel'e ansete Tilhørere op og protesterede mod denne Tale, hvorefter de
ikke med fuld Ret sad som Jordbesiddere ! Og den iø\'rigt gode Virkning
af Mødet var forspildt - maask,e var der skabt Fjender ud af Vennel1
derved!

Hvor længe skal vi George-Mænd dog være om at lære dette, at den
nuværende private Jordbeslddelsesmaade er god og brugelig og at vi intet
har at kritisere paa delte Punkt? Om en Mand besidder en eller hundrede
eller tusinde Tønder Land er ikke det afgørende; naar blot han derudaf
betaler :enhver~sit, saa er aH vel, saa har vi intet at gøre der med at
flytte Skel, tværtimod bør vi og Samfundet anerkende hans Arv og Odel
til dette Jordstykke, hvor stort det end er! Ikke den private JOI'dbesid
delse i de historisk bestaaende Former, meu den vederlagsfrie Jordbesid
delso er det, vi bekæmper! En taabclig Frauskmand udslyngede i sin
Tid Fra~n om, at den, der første Gang indhegnede et Jordstykke, skabte
Samfundsulykken - og det er umaadeligt, hvad Skade denne gamle fran
ske Socialist har udrettet derved; han burde have været hængt i Stilhed,
før han fik Lejlighed til at sætte sin Usandhed i Verden I 'fhi Manden,



der først indhegnede et Jordstykke, skabte derved et Værn om Arbejdets
Ret, Saamandens hellige Førsteret til Høsten, og han er maaske den største
økonomiske Reformator, som har level; thi han udsondrede Individets
Het fra Fællesskabel, Mandsrel fra Landsl'el - forudsat han svarede sin
Afgift til del Samfund, han ved sin Indhegning gjorde fattigere. Og at
dette var Betingelsen i Oldlidssamfundene, det ved vi fuldt· vel. Først
da Afgiftspligten krænkedes begyndte den store Samfundsuret.

Del er end ikke ubetinget sandl, at Stordrift af al Jord for Tiden er
uøkonomisk. Kun lUed Hensyn til egentlig Agerbrug synes Smaadriften
I'or Tiden at være den ljenligste Driftsform. Men for Anvendelsen af vore
Skove, Moser, visse Enge, FiskevaIlde, Mergellejer osv. er Stordriften sta
dig den eneste forstandige, og naar blot Afgiftspligten opretholdes, er sik
kert Privatdriften endnu i mange Retninger den heldigste. Og selv med
Hensyn til Agerbruget kan der mulig tænkes fremtidige Stordriftsformer,
der ialtfald paa visse Omraader vil kunne afløse Husmandsdriften.

Men hele dette Spørgsmaal om Driftsformer og Jordbesiddelsesfol'
mer er hos os Henry George-Venner som saadanne ganske Iwedkommende,
og vi skader kun vor Sag ved at sammenblande den dermed. Blot vi gen
nemfører, at Jordværdien ad Skattevejen gaar til Stat og Samfund, saa
vil ganske af sig selv alle Drifts- og Besiddelsesspørgsmaal løse sig ad na·
lurlig Vej. »Besiddelse« er et faktisk Forhold til Jorden - modsat del
retlige Forhold til Jordværdien.

Og jeg opfordrer alvorligt og indtrængende aUe Meningsfæller til
Agitationen nøje at erindre dette.

Victor.

Jordejer.Ret og Jordrente·Ret.

En Hindring for Tilslutning til Grundværdiskatten, der ofte mødes,
er den vidtudbredte for ikke at sige almindelige Forestilling, særlig hos
Landbrugere, at privat Jordeje derved vilde blive tilintetgjort, og at Staten
vilde blive almcn Crl>dsejer.

Henry George fremstiller dog tydelig og udtrykkelig den Forskel, der
Cl' mellem: Paa den ene Side: Enkeltmands vedvarende Ret til Besiddel
se, i Forbindelse med absolul Raadighedsret over et Grundstykke, of! paa
den· anden Side: Privat Herredømme over det ufortjente Værdiclemenl i
salllIDe Grundslykke. Den førsle Ret anerkendte han som Grundlaget for
en høj Civilisation o~ en førstcrangs Drivkraft til Virksomhed, og han
gjorde sig til Talsmand for, at denne Ejeret ikke alene burde lades ufor
styrret, men opmuntres og udvides. Han ønskede at øge, Antallet al'
saadanne Jordejere, og ikke at indskrænke saadan Jordejendomsret til
nogle faa.

Den anden Ret modarbejdede han, og søgte at afskaffe den som Sam
fundels Grund-Onde. Hun var Talsmand for dens Udryddelse, som del
nødvendige o~ uUJldværlige Førsteskl"idl til grundig Samfunds-Reform.

Vore· MenIOgsfællers Antagelse og Brug af Ordet »Ownership« til Be
tegnelse af Rel til ulJegrænscl og ved varende Besiddelse af et Grundslyk
ke, - som Modsætning til Privatlileguelsen af Grundrenten (hvilket er den
sande Betydning af "properly in land«), vilde hindre megen Modstand mod
vor Sag og sikre os en mere redebon Godkendelse.

l vore Drøftelser og vore Programmer bør Udtrykket Eje altid frem
hæves for at lydeliggøre denne betydningsfuldc Grundforskel, o~ undgaa
den Vanskelighed, som det volder at fjærne modvillige fomdfattede Mis-
fOI-staaelser. Alfred J. Wolf.

(Artikkel i Henry George-Bevægelsens Verdensorgan: .The Single Tax Review", MarIs
April 1909).



• RET •
. Tidsskrift for Mandsret og Landsret.

Organ for den danske Hem'y George-Bevægelse.
Uafhængigt Maanedsblad fOl' folkelig Hetslærc og Samfundsøkonoml

Udgivet af:
S. Berthelsen. Seuerin Christensen. Karl Mortensen.

»RET« begyndte med OkLober-H tdtct 1911 sin Sde Aargang og fort
s,retter sin Oplysnings"erning i samme Plan som hidtil. Tidsskl'iftet l~ar
atter i det forløbne lal' fundet VoksclHle Tilslutning indenfor alle Partier
(lg Lejre, saa at dets Oplag er stedse sUgende og nu udgøl' 5~OO E.xpl.

Næst efter at redegøre for lIenry Georges Hcfol'mtanker og Fllosoh, og <1t
følge den voksende Georgebevægelse over hele Verden, vil »HET« søge,
som hidtil, at udforme et paa naturlige Retssætninger hvilende social
politisk Program for de Mange, som i stigende Tal vendel' sig bod fra
det Forfald, som Iruer vore Dages Samfundsstyre. »RET« tager i fuld
Frihed og Uafhængi~hed Stilling Lil Tidens og Dagens Emnel' og Strøm
ninger, særlig paa aet økonomiske Omraade, og tør anbefales alle dem,
der ønsker fuld objektiv Klarhed over vor Tids store Samfundsspørgsmaal.

Der kan næppe være Tvivl om, at vi med stærke Skridt nærmer os en
endelig Gennemførelse af HeUl'Y Georges Reformt::ll1kel' i Europas gamle
Kulturlande, ganske særlig i E'ngland, men sikkert ogsaa her i Norden.
Det bliver derfor af voksende BeLydning fOl' Almenheden, at denne Re
formbevægelse, der endnu ikke kaLI paaregne fuld Forstaaelse, selv i saa
kaldte dannede og akademiske Kredse, ejer et Organ, del' kan og vil give
sikkert og aabent Svar paa ethvert herhenhørende Spørgsmaal og derved
bidrage liL at forebygge alle Misforstaaelser o~, at lede Bevægelsen frem til
Klarhed i Samtidens Bevidsthed, den eneste tletingelse ror deu store Ver
denstankes Realisation.

»RET« udsende!' et mindst 16 Sider stort Hæfte omkring den 20. hver
Maaned og koster 3 Kr. for hele Aaret. Auonnemellt kan tegnes hos aUe
Boghandlere, Postkontorer, Brevs~lll1lingssteder og Landpostbude, sanlt hos
Bladets Ekspedition: »HET«s Kontor, Cenh'altryl,keriet, Slagelse. Enkelte
Num!'e 35 øre.

Unde!' Trykning el' og u ·',ommer til Nytaar 1912:

R E T OG S K E L
Bidrag til Drøftelse af Tidens Retskampe, Af S. Berthelsen.

Af Indholdet fremhæves:
Om Skalteloue. Inrllec1ningsforedrag ved de samvirkende sjællandske Land

bofOl'eningers Delege!'etmøde i København den 21. November 1899:
Arbejdets Førsteret. Nogle Bemærkninger om Bygningshaandværkernes og

og andre Arbejderes Retsstilling og dennes Bedring. - (1 Anledning af
Forhandlingcl'I1e paa det 10. nordiske Juristmøde i København. Au
gust 1902.)

Vestindiske Reformer. Bidrag til en Løsning af Spørgsmaalet om StyrelselI
af de dansk-vestindiske øer. November 1902.

Byen uden Skaller. En Gaade med to Løsninger. Efter et rOl'Cdl'~lg i Slagelse
den 31. Janua!' 1904.

Om Raadighed ouer offentlig Ejendom (Salg mod Grundrente). En Be
tænkning til Københavns KommunalbestYI·else. Februa!' 1904.

Priuatejendom kontra Samfundsejendom, Opposition ved ell juridisk
Doktordisputats 0111 Ek 'propriaUonsrelten 5. Oktober 1905.

Jærnbanerne og Samfundet. Et økonomisk VerdensproblelO og dets Løs-
ning. Foredrag i Nationaløkonomisk I'orening 1905. (Nat. Tidsskr.
1906.) Med en Efterskrift.

Om JærnbanesklJld. En finanspolitisk og skatteteknisk Undersøgelse med
Lovforslag. Marts 1909,

Fæster. Jorddl'Ot og Samfund. En landboreUig Undersøgelse med Lovfor
slag. Marts 1911.
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