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Retten er freden, arbejdet og lykken, skellet
er striden, sværdet og 'loven. Tilsanuuen danner de retsordenen - dens indhold og form.
Thi kun hvor skellet kendes og agtes kan rettens fred herske.
Så langt min ret går kan frit jeg plØje egen
mark. Men ved skellet skal ploven ven~es. Thi
der ophØrer min og .t>egyn.deT andres ret: enten anden mands mark .eller allemands jord,
gade, vej, skov eller strand.
Forlængst fik vi skellet rejst mellem mands
mark og anden mands - ved brugelig borgerlig lov. Thi bag det skel står naboen hver dag
som vogter, værn og værge. Og bag ham domstol og statsmagt med ":lålebånd og slagsværd.
- Mellem mut« og »ditc er da tålelig god
Retsskik.
Anderledes mellem »mih og 1>vort«. Hvor
mandsmark stØder til allemandsvænge, mandsret til landsret, individets ret til samfundets
ret - der er stundom skellet fjærnet og grænsen uvis. Oftest fordi ingen trofast vagt stod
der til værn for de manges, fællesskabets, folkets ret - fordi vi savner den folkevæ)'ge, der
skulle være de uvidendes, de umyndiges og de
ufØdtes årvågne retsværn og hjælper. Stundom
også fordi skælmer sagde, at intet skel der
måtte rejses - endda de påstod at tale folkets sag.
Derfor skete .der gennem tiderne voldelige
indgreb, svære retskrænkeIser og skæbnesvangre skelflytninger - mest ved nattetid
eller dog, når tåger slØrede folkets retsbevidsthed, 'Så ingen skelnede hvad der var ret eller når »de som vagt skulle være« sovnede
eller tog part i byttet.

Sev. Christensen.

Her trænges da atter til ny måltagning og
skelsætning, til skarpt lys over, hvor langt ret-.
ten går, mandens ret og landets, plovens ret og
skovens -- »hvor langt grenene lude og rød-o
derne rinde«, som skrevet står i gammel lov.
Og siden hen til evig årvå,gen vagt om
skellet.

Af fortalen til dr. Sev. Christensens Retsstaten.
Det var vel værd at tage under overvejelse,
om ikke det nuværende demokratiske partistyre i det hele taget hviler på et falsk grundlag. Som det nu er, muliggør det et mindretals fuldstændige prisgivning på alle punkter
og giver flertallet beføjelse til skrankelØst at
trampe ind på ethvert individuelt område.
Har man nogensinde afstukket grænserne for
den personlige frihed og ejendomsret så klart,
at den enkelte med den myndighed, retten
giver, kan standse en hvilkensomhelst statsmagt, det være sig en enevoldsmagt eller en
fJerta Ismagt, med et: hertil og ikke længere?
Under de nuværende forhold har en regering
en næsten ubegrænset magt til efter forgodtbefindende at disponere over borgernes ejendom til en mængde opgaver, en stor del af den
ikke kan sanktionere, pengemagt og embedsmandsvælde ophobes i altror betænkelig grad
i regeringens hænder. Hvor det har fØrt os ud,
har vi alle i alLfor smertelig erindring. Men det
gælder om at få øjnene op for, at det, vi har
været vidner til, ikke var en række tiLfældigheder. Det gælder om at se, at hvis ikke systemet havde medfØrt, at privatØkonomiske
interesser var så intimt sammenslyngede med
flertalsstyret i dets nuværende form, ville de
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uhyggelige korte spring fra mest betroede
mand til forbryder have været utænkelige.
BI. a. også fordi motiverne havde manglet. Vi
må se sandheden i øjnene og indrØmme, at
de uhyggelige ting, der er sket er ganske naturlige, næsten uundgåelige konsekvenser af
partis tyre og regeringsruagt i forening. Endvidere at det naturligvis kun er det mest graverende, vi o,'erhovedet har fået at se.
Dernæst må man stille det spØrgsmål: har
det enkelte individ ikke et særlig ejendomsonuåde, som han alene har selvbestemmelsesretten over og som bØr være helligt -og ukrænkeligt og værnes mod indgreb fra enhver regeringes side af hvad art, den end er? På dette
spørgsmål kan kun etikken, den naturlige retslære, give svar, og den er tillige den eneste,
der I<an angive, hvor grænselinjen mellenl den
enkeltes og den offentliges retsområde ligger.

P. LARSEN
Hans fØrste bog i vor sags tjeneste »Henry
George, hans Liv og hans Værk«, udkom i
1907. Så kom den bekendte »Fem Samtaler
om George-Reformenc, der udkom i flere oplag. ~ »Henry Georges og Jordskyldreformene
(915). Hans sidste bog »Kirken og det sociale
Spørgsmaal« udkom i 1929.
Det største enkeltarbejde, han udførte, var
dog oversættelsen af Henry Georges andet hovedværk »Beskyttelse eller Frihandele (Gyldendal 1912). Og sammen med sØnnen Svend
Larsen oversatte han Henry Georges: »Samfundets Livsspørgsmaal«, Martins forlag 1918.
Kendt er også hans oversættelse af »The land
song« - »HØrer I, hvor Frihedsluren kalder«.
P. Larsen var medstifter af »Kristelig socialt
Forbund« og udførte også i denne bevægelse
et stort arbejde. Ved siden af sit arbejde for
samfundsspØrgsmål var P. Larsen en meget
kendt skolebogsforfatter.
Af J. L.

Bjørner.~

mindeord.

»Din far blev ikke sparet for sorger og skuffelser, der er pionerens barske lod, og som han
bar med hele sit ranke, nøgterne og mandige
sinds styrke. Og dog, en lykkelig mand, lykkelig derved, at han i sjælden grad realiserede
enhed og helhed i væsen og færd, i dyb over-
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ensstemmeise med de hØje ideal r der lyste
over hans liv. Hvor må vi dog - j
Iv fØler
det -- målt med det mål, som P.
n rakte,
fØle os som ufærdige brøl<er.
Jeg regner det for c'n lykke
personlig værdi, at have lært din far
nde. Det
har været med til at bygge op i
ind. min
Iro på mennesker og på livet.
Et bre iii nnen.

C. N. STARCKE
ventet el' C. N. Starcke gået
under sit rastløse arbejde for vor
har med sådan begejstring, med
nel' og en ~å mægtig arbejd kraf
kastet sig i brechen for Henry \IelDOi~e
en.
Han skånede ikke sig sel\'. Vt lli
r de arlikler, han har skrevet og utalli e d f redrag,
han har holdt rundt omkring i lan
han,
den hØjtbegavede og lærde pr f
r boldt
sig aldrig for god til at om
mand. Trods megen modstand
greb lod han sig ingensinde furl
ge sårende udtryk. Hverken o\'en
arbejdere, med hvem han ikke alti
så lidt som overfor sine e entli
dere. Derfor har alle nu \'ed han
sænke kården i ærbødighed. I en
da det for så mange blot ælder
frem til rigdom, maglog ære. l
ske på bekostning af ærliøh
. rhevis·
ning - i en sådan tid er det odt for et folk
at have en mand som prof
rcke i sin
midle. lIan gik ikke p all rd
ikkefra det, han ans for ret. I d nne f r indrist'
har det mindre ~ll sige. m h n må ke klilll
have set fej I på et eJler andel pun t; for den
slægt, som har kendt ham
i ke mindst for
de unge, som har vær t onder han p virkning og fulgt han færd. \il hans
rsonligj trin o sid"t.
hed, hans ideali me, han
men ikke mind l. ha
f lel e tå !':·)m
et lysende eksempel.
Professor Slarck er død.• 1 n hans tanker
vil leve, og hans eruin ,il bH e fØrt videre
af andre. Og den da • da retstanken har sejret
i Danmark. ,il profe or Starcke blive nævnt
mellem de før. le OlT tor te, som var med til
at bære den fr m.

Af K. J. MØller
i Grundskyld, maris 1926.
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.lxel Dam.

A ksel Dam: En sjæl efter dØden. Brudstykke
af lale i rig.dag~n.
Ved en generaldebat som denne må det være
tilladt at tale såwl OlU indholdet af rigsdagsarbejdet som om den' form, under hvilken
det foregår. Som eksempel på dette sidste,
jeg tillade mig at minde om, hvad der skete i
i går under afstemningen om ændringsforslagene til skattelovforslaget. Resultatet af
afstemningen. den form, som lovforslaget derefter \;lIe få. forelå trykt og parat til omdeling
inden afstemningen i salen var tilendebragt.
Delte minder næsten om forholdene på det
sted, h\'or Heiberg i ~En Sjæl efter DØdene
lader sjælen hame et sted, hvis navn jeg gysel' for at næ\'ne, og 11\'01' det hedder:

,-il

:tMan anticiperer det kommende bud, og
får sine blade længe forud, så man her læser dem en tid lang fØr manuskriptet er
færdigt og skriften tør.«
I god o\'erensstemmelse hermed nedstemmer man von> krav om tid til at sætte sig ind
i det, der stemmes om. Det ærede medlem. hr.
Christmas ~føller med sin bekendte loyalitet
over for politiske modstandere, støttede med
sit parti vort krav og fremkom med en saglig
begrundelse af denne støtte. Fra nejstemmerne
forekom ingen saglig begrundelse til afvisningen og privat kun den ene, at man længtes
efter at komme hjem, og så naturligvis underforstået. al afgørelsen jo er sket inden sagern"sælles til forhandling i tinget, ja de er endog
færdige i trykkeriet, så al yderligere tale var
overflødig tidsspilde. Også her passer det,
hvad Mefistofeles siger om det hinsidige sted.

C. X. Starcke.

:tUagtet her tales af alle kræfter.
er der intet at hØre efter.<
Der forlyder ikke noget OlU.. at der er nogen
begrænsning af taletiden på hint sted, men der
behøves det heller ikke, der har man evigheden
fol' sig til arbejdet, og dette arbejde består som
bekendt deri at fylde Danaidernes bundløse
kar, hvilket også frembyder et stærkt lighedspunkt mellem arbejdet her og hisset. Regeringens arbejde, rigsdagens arbejde går ud på at
fylde skatter i et bundlØst gab, hvad enten de
så skal bruges til at opretholde forrentningen
af det tabte og derfor falske papirkapital eller
til at hælde f. eks. i Det kgl. Teater, hvad man
jo som kultuncn er nØdt til at gå med til,
hvis man ligesom sjælen ønsker at kunne dokumentere sin kulturyenlighed med en lignende erklæring som den. sjælen afgiver:
>Jeg har givet seks rigsdaler til museet,«
om end man kan gøre det med mindre rct end
jælen, der må antages at have ydet de 6 rigsdaler af sin egen lomme ikke gennem anvisning på andres lommer. Han svarer nemlig
på St. Peders spørgsmål om han kendte m.oralbudene til alle sjæle:
:tJeg ved, hr. Peder, man må ikke stjæle.«
Det vidste han altså:
Hellcr ikke kan man undgå at blive slået af
ligheden mellem her og hisset. når man hør!"r,
hvad talen drejede sig om på hint sted. Man
interesserer sig der som her kun for det reale og
:tfAr ej mindste glimt at se af den magre
benrad. man kalder ide.«
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Nej, en politik, bestemt og båret frem af
ideer, afvises der som her som skimlede doktriner, som tågede teorier, der ikke har noget
at gøre med realitetspolitik, der går ud på at
fylde det bundlØse kar. Et forslag om at sætte
bund under delte kar er fremsat fra vor side.
Det går ud på at hindre, at alle de fremskridt,
der nedfælder sig i forØget jordværdi, omsættes i forØget gæld til privatkapitalen. Hidtil har
den stigende prioritets gæld temmelig nøjagtigt skridt for skridt, fulgt i hælene på værdistigningen og vil selvfølgelig vedblive dermed,
til der sættes bom for privat tilegnelse af den
såkaldte samfundsskabte del af værdistigningen.

dog i modsætning til teatret at opretholde den
ilIosion, i hvert fald udadtil, at talern ikke er
l1larionctpræstationer, men en saglig f6rberedelse til afstemningen, hvorfor da ogs ordførerne plejer at slutl med at anbefale ærede
medlemmer at stemme således, som de allerede har ladet deres parti disponere o er deres
stemmer.
Mit fors.lag til ændring i presseloven fik
ganske vist her i salen en oven i kØbet ret vel,illig behandling af hensyn til publikum og
blev henvist til et udvalg, men blev her kvalt i
sLilJled uden afholdelse af et eneste udvalgsmøde til behandling af det.

Jeg ved, at ærede medlemmer af dette hØje
ling trækker på smilebåndet, hver gang ordet
grundskyld nævnes fra vor ide. Jeg ved også,
at selve gentagelsen af et ord virker komisk
på tilhØrere, for hvem det kun er et ord. en
lyd, h,is betydning er dem ubegribelig, ligesom det virker komisk på Jesper Ridefoged,
når Erasmus fremturer i sin fikse ide, at jorden er rund, skØnt enhver kan se, at den er
flad som en pandekage, ligesom enhver god
konservativ kan se, at grundskyld kun er en
anden form for skat, og at det er ligegyldigt,
når pengene dog skal betales, om man betaler
dem til staten i stedet for skat eller til privatkapitalen. SOm tillæg til ens skaf. Med
de konservative - må jeg bemærke - tænker jeg ikke her specielt på det konservative
folkeparti, men også på venstremænd som f.
eks. det ærede medlem, hr. Madsen-Mygdal,
der står på samme stade af forståelse overfor
grundskylden - hvis man da kan kalde misforståelse for et stade af forståelse.
Til den omstændighed at vort forslag overhovedet ikke er kommet til behandling her i
tinget, skal jeg kun bemærke, at det for os
syntes , at man bedre ville kunne forsvare at
undlade den officielle forhandling af kriseforslaget, da forhandling jo her kun er et efterspil til den forud trufne afgØrelse. Jeg vil
ikke h rom benytte den forslidte frase, at det
er komediespil, det ville nemlig være uretfærdigt mod teatret, hvor alle parter jo er indforstået med, at rollerne er færdigskrevet fra digterens nånd og indstuderet af skuespillerne,
inden de fremsiges på scenen. Her ~øger man

ALFRED PEDERSEN
ET

~B,

DER BRISTED.
af S. Berlhelsen).
.
.
Det er visselig en fejltagelse at tro, at ungdommen ikke ejer den dybe retfærdighedssans, som er grundlaget for al redelig samfundsopfattelse - tværtimod er det fra un dommens evig friske kilde, at denne retsfØlelse i vort folk skal hente sin bedste næring.
Alfred Pedersen vidste dette og viste d t
ved sin brave og retskafne færd iblandt o .
Han havde grebet retfærdstanken - elIl"r re tere den havde grebet ham! (Thi det er sandt.
hvad Heinrich Heine har sagt. at :pdet er ikk
os, som tager de store ideer i besiddelse t
er ideerne, 'Som tager os i brug, behersker
og tvinger os ud på kamppladsen, hvor vi om
gladiatorer må kæmpe, sejre eller falde (
dem). Og Alfred Pedersl'n bekræftede dened
rigtigheden af, hvad hans store mester Hen~'
George har sagt - de ord som venner indridsede på hans gravsten dl'rovre ved ." .
York: :pDen sandhed - vil vinde sig ycnn r.
som vil arbejde for den, lide for den og, om
det kræves dØ for den. Så vældig er andheden.e
Ja, så vældig er sandhedens magt! K n
tyve somre havde denne unge mand set, m o
så langt hans kræfter og rige evner rakle•. ti
lede han dem uselvisk og redebon til rådi hed
for en stor sandhed, den største for folket. r tfærdsideen ! Thi ,"el er det godt at sø e t
hjælpe dem, om lide nød! Men større
værdi fuldere er det dog for dem og hele folket. t
sikre dem deres ret.
(Brudstykke

af

mindeord
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Anders Vedet (1878-1939).
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Dertil blev der rig lej lighed gennem en menncskealders virke: på Roskilde hØjskoic, sammen med Jakob Lange på Husmandsskolen
ved Odense og sidst på Krabbesholm ved Skive.
Vedels undervisning ,i samfundslære og den
nyere tids historie formede sig ofte som samtaler end just som foredrag, og det siger noget
om virkningen af ideernes sandhedskraft og
vægten af lærerens overbevisning, at man omkring sidste folketingsvalg ,i en jysk avis blandt
fire kandidater, der talte fr.isindet socialpolitik kunne genkende tre som gamle elever af
A. V. LØd i de senere år de grundtvigske toner
måsl<c oftere og stærkere hos ham, var det på
grund af en inderlågere sammensmeltning af
de to påvirkninger i hans egen personl.ighed.
)ELhvert folk er sit fædrelands grundejer og
kan aldrig retmæssigt ved nogen lov tabe sin
ejendomsret, så det er kun nytten og brugen
af jorden, der retmæssigt kan fordeles ved
landsloven og blive genstand for kØb og salg.«
Viser -ikke disse ord af Grundtvig lige ind til
det centrale i Henry George's livssyn.
Brændende, som Vedel var for udbredelsen
af de tanker, der var blevet vejledende for
ham, blev han aldrig sekterisk. Dertil var hans
intel'E~sser for vidtspændende, hans frihedstrang for ·afgørende. Samtidig med at han derfor i sin skolegerning og i sociale kursus rundt
i landet oplyste om H. G.s tanker, bragte han
med ind i bevægelsen som et farende vejr,
hvad der ellers rørte s,ig i ham og i verden
udenfor. Når h·an på de næsten årlig tilbagevendende H. G. stævner beh'andlede emner som:
Turgot og den franske Revolution, Georgeismen
og Verdenspolitiken, Forholdene i det revolutionære Europa, Sønderjylland og H. G.• Rhingrænsen og Jordspørgsmålet eller Engelsk Nutidspolitik, siger det noget om hans kunnen og
hans interessers spændvidde, og det Sliger meget om H. G. tankernes universalitet. I A.V.
havde de en usvigelig trofast forkynder.

Blandt de elever af Henry George. der var
med til at bringe hans tanker ind i højskolen,
og dermed ud til dansk landboungdom, indtog
Anders Vedel en fremtrædende plads. Og d~
"ar vel netop ved at gå ind i højskolen, at han
selv V:lr kommet i forbindel~e med den amerikansl<e nationalØkonom.
Opvokset i en ve.stjysk præstegård blev A.V.
student fra Ribe og i 1903 tcologisl< kand·idat.
Mødet med Alfred Povlsen og Ryslinge. hØjslwle allerede forud har nok haft IO egen andel.
i, at han så omgående søgte tjeneste i den
grundtvigske ungdomsopdragelse, fØrst i Salling og 1906-07 i HØng, hvor hØjskolen under
Anders Jørgensen havde stærk tilknytning til
hiJsmandshjem~:nene, og hvor godsforvalter
Berthelsen havde sit hjem.
Forankret i grundtvigsk livssyn havde A.V.
i arv modtaget interesse for samfundets trivsel ved retfærdstankens vækst, og som læremesteren Grundtvig droges også denne unge
teolog over havet mod vest. I Ruskin College,
Th.S.P.
Oxford og i student~rset:tlementet, Toynby Hall
i London var der rig lejlighed til at se, at marx- J. E. BRANDE
isfi.ske dogmer ikke havde lØst industriarbej,Hvorfor arbejder mennesket?
derens problemer, og underligt var det derfor
Jeg går ud og spørger manden, der står og
ikke, at et ans"ar~bevidstmenneske, der havde
forstået betydningen af Henry George's etisk graver grøft, hvorfor han arbejder. »For a~ tjene penge c, svarer han. I dette
prægede samfundssyn måtte længes efter at
svar
er han i nær overensstemmelse med visse
meddele det til andre.
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universitetsprofessorer og socialøkonomer, der
lærer, at mennesket arbejder kun for aL skabe
eller erhverve formue. Selv en så anset tænker som John Stuart Mill hylder denne anskuelse. I sin ~Logik« skriver han om det mennesl,elige arbejde: »Det knytter sig kun til de
fænomener inden for samfundet. som er en
følge af stræben efter formue.«
Men selv en John Stuart MiIl kan Lage fejl.
Og netop her er et punkt. hvor ,; ikke tø l'
stole på nogen autoritet; thi spØrgsmålet:
Hvorfor arbejder mennesket. er intet mindre
end spØrgsmålet om den almene bevæggrund
for alle menneskelige handlinger. Og forståelsen af det menneskelige samvirke er i høj
grad afhængig af om vi hal' forstået dette.
Går vi ud fra den givne forIdaring: Mennesket arbejder alene for at erhverve formue,
d. v. s. alt, hvad arbejdet er i stand til at fremLvinge af og med jorden, så stØder vi straks
- om vi ellers vil tænke efter - på vanskeligheder.
Hvorledes skal vi få denne forklaring til at
gælde en barmhjertig søsters virksomhed?
Hun går omkring og plejer de syge og elendige
- nat efter nat våger hun ved sygesengen. Hun er nær ved at segne under arbejdet, og
hun spørger ikke om fortjenesten.
Hvem tør sige, at hun gør alt dette for at
erhverve formue? Hun forlanger kun det nØdtØrftigste, hvilket, om det kun var det, som
det gjaldt, hun langt lettere kunne få ved andet arbejde.
For nogle år siden dØde oppe på GrØnlands
ismarker en mand som havde gjort et vældigt arbejde for at gennemrejse disse egne.
Mon han havde gjort disse anstrængeIser for
at erhverve formue? Næppe. - I hvert fald
var d'et ikke derfor at en af hans ledsagere
krøb (da fØdderne 'ar dØde af koldbrand)
over ;isen for, inden han dØde, at nå til et
sted, hvor deres optegnelser kunne findes.
Vi ser, at den givne forklaring ikke strækker til, og vi må se at finde en anden.
Lad os med deL formål for øje undersøge et
gansl,e simpelt eksempel: Uden for byen ligger en mark, som ejeren i foråret harver og
gØder. Derpå lægger han kartofler, der i sommerens lØb udvikler sig til en rig hØst. Når
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efteråret kommer, bringer han hØsten hjem,
ug i løbet af vinteren fortærer han og hans
familie den.
Hvis nu mandens arbejde gik ud på at erhverve formue, så var det hele gjort meningslØst ved, at denne formue fortæredes. Men
gør vi selve fortæringen, nydelsen af arbejdets
frugt til det endelige formål, så bliver der mening i hele historien. Og det var sikkert dette:
Tilfredsstillelse af en families fomØdenheder,
der var årsag til mandens arbejde med kartoffelavlen.
Det er sikkert også det, der ligger bagved
grØftegraverens arbejde herude. Det er ikke
pengene" og for sig, og det er heller ikke det,
der kan kØbes for pengene, del' er det endelige
formål. Men han håber ved hjælp deraf at
kunne få sine og sine nærmestes fornØdenheder tilfredsstillet.
Og med denne antagelse kommer den barmhjertige søsters virksomhed ikke i strid.
Der er i hende en trang til at lindre andres
lidelser, en trang, som endog overstiger en vis
grad af hunger og tørst, en trang, hvis tilfredsstillelse er blevet hende en nødvendighed, om
hun skal fØle sig lykkelig, Og for at tilfredsstille denne trang eJler fornødenhed er det, at
hun underkaster sig al mØje og besvær. Og
på lignende måde var det med manden på ismarkerne.
Disse lidet kendte egne havde hos ham fremkaldt en dragende længsel, en fornØdenhed eIler et Ønske, som måtte tilfredsstilles, om han
skulle finde fred for sin higende sjæl.
Og som det er i disse tilfælde, således "il vi
ycd undersØgelse finde, at det er i alle tilfælde.
Det nonnale menneske arbejder kun for at få
sine fornØdenheder, sin trang såvel den sjælelige eJler åndelige som den legemlige tilfredsstillet.
Men en regel, vi ved undersØgelse kan fastslå som gældende uden undtagelse er, hvad vi
kalder en naturlov.
Vi drister os til ud fra vore undersøgelser at
fastslå som en naturlov: Mennesket arbejder
kun for at tilfredsstille sin trang eller sine
fornØdenheder.
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Jakob E. Lange.

Brudstykke af en tale på Himmelbjerget
i sommeren 1933.

Det er nu 90 år siden Steen Steensen Blicher
kaldte til stævne her på Himmelbjerget, og til
intet sted knytter der sig så stærke folkelige
minder som til Himmelbjerget. I 1892 holdt
BjØrnstjerne BjØrnson sin mægtige fredstale,
der blev så uhyre ilde hØrt. Også Henry George'
fredstale er hidtil blevet overhØrt.
Da HimmelbjergmØderne begyndte ville
Peter Nielsen forbyde folk at samles, fordi
han men le, han ejede Himmelbjerget. Men da
- fortæller folk - red Holger Danske til
Kongen og fik Himmelbjerget til evig arv og
eje. I dag rider vi også til Kongen, men vi
forlanger hele Danmark.
Men folkets fællesret strækker sig længere
end til grundskylden. Hvor kulturen hØrer op,
må enhver have lov til at færdes. Vi skal ikke
stå med penge i hånden for at få ret til at færdes ved strand og i skov. Dette er el gammelt
I<rav i dansk politik og der er i disse dage
grund til at mindes det. Men hvor jorden er
under kultur, kan vi ikke færdes på den måde.
Kun een kan plØje og så på samme plet. Det er
arbejdets ret til at være i fred.

Men enhver, der får en sådan særret til en
plet af fædrelandets jord, må betale fællesskabet derfor.
Dette er grundskyldens begreb. Kravet om
folkets ret til jorden er rejst i Amerika, hvor
der groede en selvstændig nybyggerstand op.
Og vi herhjemme har bedre end noget andel
land nemmet Henry Georges lære. Det er fordi
vi har en dygtig og mere handlekraftig almue
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end noget andet land Derfor har vi også bedre
muligheder end noget andet land for at gennemfØre folkets ret til jorden.
Holberg fortæller i Niels Klim om, hvorledes
politiske projektmagere blev fØrt ud på torvet
og der -enten blev hyldet eIler straffet alt efter
som deres forslag vedtoges eller forkastedes.
Jeg og mine aldersfæller kom i vor ungdom
som politiske projektmagere med Henry Georges tanker og vi har siden stået på torvet
med strikken om halsen. Nu skal det afgØres
om "i skal hænges eller ej.
Helll")' Georges var selv en beskeden mand,
der med glæde tog imod enhver nok så lille
håndsrækning, det samme 'har vi, hans elever
gjort. Vi har stØttet dem, der bidrog til gennemførelsen af den smule af vore ideer, der
er gennemført. Derved har vi måske ikke opnået så store positive resultater, men vi haJ'
opnået to ting, at alle mennesker i Danmark
nu ved, hvad grundskyld er, og at vi nu ved,
hvad jorden er værd.
Dette skal vi ikl<e kaste vrag på, men i dag
er tiden inde til at kræve mere. Man kan også være for forsigtig. Hvis de resultater, vi kan
opnå er for små, så mister vi vor hær, så mister vi ungdommen.

Og derfor skal vi nu forlange folkets ret. Ligeretten til jorden.
Men en anden grund til at forlange hele
folkels ret nu, er ændringen i forhold:eue.
Tidligere troede man :på, at ud"viklingen
skulle foregå langsomt, derfor forsynede man
vor forfatning med bremseldodser, der ganske vist kun virkede, når det gik opad.
Men nu tror 'i ikke længere på den langsomme udvikling. Nu ved vi, at den foregår i
spring, i mutationer. Og derfor skal vi nu rejse
en storm for vore krav.
Med mindre alt, hvad vi bygger, hygges på
folkets ret til samfundsskabte værdier, så bygges det på sand og vil styrte i grus.

F. FOLKE
Da Folke nedlagde hvervet som formand for
Henry George Foreningen sluev IC J. Kristensen om ham: Når ingeniØr Folke nu har villet
lØses fra sit mangeårige arbejde som Henry
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George Foreningens formand, ved vi at det kun
er for at forbinde arbejdet i fremtiden bedst
muligt ved allerede nu at lægge ledelsen i yngre
hænder, ikke fordi kræfterne eller virkelysten
svigter. Men der er grund til ved dette skifte
at sige Folke tak for de mange års sikre ledelse
af foreningens arbejde. præget af roligt og tillidsfuldt samarbejde både indadtil og udadtil.
Mangt og meget kunne der være grund til at
drage frem fra de forlØbne år, men to begivenheder hæver sig frem i erindringen: FØrst oprettelsen af grundskylds udvalget i 1924, hvortil Folke som foreningens formand tog initialivet, og hvori mænd fra alle politisl<c lejre
samvirkede for at sikre gennemfØrelsen af den
kommunale grundskyld, og dernæst den internationale grundskyldsforening i KØbenhavn i
1926, hvor Folke ledede modtagelsen og dansk
deltagelse - også ved de førende politik r(',
der gennemfØrte grundskyldslove - på en sådan måde, at vi havde ære og glæde af det.
Til ovenstående ord af K. J. Kristensen vil
jeg gerne fØje at Folke's ro og stærke tro på
at samarbejde var nØdvendigt gjorde ham særlig velegnet til hvervel som formand for en
forening af individualister. Det var ham en
sorg når strid om mindre ting tog på kræfterne, men han veg aldrig fra det som han syntes ret. Derfor blev han en af vor sags bedsle
tjenere.
P. C. P.

F. Folke.
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VALDEMARlBENNIKE
KAPITAL-RENTEN
Tale af Valclemar Bennike ved Henry George stævnet på Langeland den 13. september 1910.

Sandheden er klar; men del falske er dunkelt, siger et gammelt ordsprog. Den rene
sandhed er så klar og åbenbar, at et barn kan
forstå den; men lØgnen er' så indviklet, at der
skal gode hoveder til at finde ud af den.
Da vi først blev grebet af Henry Georges
kongstanke, da var det sikkert den store klare
enfold i den, der tiltaler det barnlige i os, vor
sunde sans. Og de, der fattedes denne barnlige umiddelbarhed, altså de f1e le socialvidenskabsmænd og politikere, kunne ikke dele vor
glæde. For dem skal alt, h"ad der duer nogel,
helst være noget for dem, men ikke for menigmand. Men det er "ægte videnskab, der stiller
sig dådan.
Nej, når noget er indviklet, har man lov Lil
at se med mistanke på det. Det kan måske.'
gemme meget godt; men en stor grundsandhed
er det ikke udtryk for. Sådan når Henry lieorge i sine bøger kommer til at behandle kapitalrenten. Da bliver ,han indviklet og uklar.
Man kan læse stykket om og om igen uden al
få rigtigt fat på det. Og mon nogen har fået
det? Nej, det spØrgsmål har han sikkert ikke
klaret.
I
i
Lad os dog ikke mene, at Henry Ge~rge' med
al sin forunderlige visdom er alvis og fuldkommen. Dampmaskinens og elektricitetens opfindere har jo aldrig anet, hyor stor en rækkevidde deres opfindelser skulle få i vore dage. Er
det da så forunderligt, om Henry Georges store
opfindelse kunde have en langt større række\idde, end selv han, med det klareste fremsyn kunne forudse, - og blandt andet have
den, at renten vil svinde ind til en ren ubetydelighed - for ikke at sige helt forsvinde ved grundrentens fuldkomne inddragelse til
det offentlige? Og at dette vil ske, kan efter
min mening klart bevises trods de mange velmente bestræbelser for det modsatte.
»Arges som man ældes c, det er loven for
alt. hyad der hØrer denne jord til, og særlig
for alt, hvad menneskehånd har frembragt, tidens tand gnaver på det altsammen. Mest
værd har en ting. mens den er ny; for hvert
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år, der går, taber den i værdi; dette gælder således huse, maskinel', skibe, klæder. bohave
o. s. y, Låner man det ud,' f~r man dct igen i
I'ingere, ikke i bedre forf~tning. Og da penge
- der jo ikke' sig 'selv et en val'e eller værdi
- kun er et navn eller udtryk for alt, hvad
menneskelig virksomhed kan frembringe og
anvisning på det, må det samme være tilfældet med penge; de kan umulig have voksekraft. Således skulde og burde forholdet da
også være, at de kun val~ et udtryk for menneskeværk, for varer. Men under den nuværende
samfundsorden .kan penge også ombyttes med
jord og være et udtryk for jordværdi, og om
denne - og denne alene - gælder det ikke,
at d~n arges, som den ældes; tværtimod den
vokser bestandig, så længe folkets udvikling
går sin naturlige gang Dled folkeforØgelse og
fremskridt. At sætte penge i jordværdi er at
gøre menneske-ånden i penge, at drage noget,
der ikke hØrer jorden til. ned til det jordiske,
og så fremkommer det unaturlige.. forhold, at
udlånte penge kommer tilbage med renter
uden arbejde fra ejerens side. Når jeg anbringer mine 1,000 kr. i jord. og så nogle ål' efter
denne ved samfundsudviklingen er blevet 1100
kr. værd, da bar mine penge jo givet 100 'lu: i
renter i den tid foruden den lejeafgift, jeg· hal'
kunnet få ind i samme år.
Dette er rentens begrundelse. Den hviler på
den ~ret«. eller rettere magt enke1tmand nu
(efter den gældende lovgivning) har til at tage
udbytte af samfundets udvikling, den, der giver sig udtryk i den voksende jordværdi. Og
da så mange penge, det skal være, kan lade
sig anbringe på denne måde - idet jorden
blot vokser i værdi, jo merc kapital, der søger
anbringelse deri - så vil det altid blive den
mindst mulige kapital, der vil anbringes i menneskeværk; og dette vil da atter kun kunne
ske på det vilkår, at en del af udbyttet t.ilfalder kapitalen som dens lØn for denne tjeneste,
d. v, s. rente. I arbejdets tjeneste vil kapitalen altså kun træde. når den kan få samme
rente der som af jorden og Hdt til, fordi pantet er 'usikrere..
Men indfØr nu en grundskyld, del' hindrer
jordens værdistigning, og som, når den el' gennemfØrt fuldt ud, ihjelslår al handelspris på
jurd. Da kan penge jo ikke mere o1J1byttes
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med jord; men da mister de også den voksekraft, jordværdien (d. v. s. samfundsudviklingen) før gav dem. De må da dele alt det
jordfrembragtes lod, al arges som de ældes,
og må være glade ved som alle andre lån at
komme nogenlunde lydelØse hjem; i bedre
stan.d kan de nemlig umulig komme. Men dette
vil sige, at de da ikke kan give rente.
Jeg har tidligere - nemlig i 1894 i mit lille
skrift :.Agrarsagen og SkattespØrgsmaalet« brugt et billede til at oplyse kapitalens stilling under sunde .forhold, som jeg vil bede
venner holde fast ved og atter og atter komme
tilbage til.
Sæt, at en mand har bestemt, at han vil anbrin~e alle de penge han har, og alle dem. han
nogensinde vil komme Lil at tjene, i en skotØjs-forretning! ForØges altså hans kapitnl,
og han udvider sin forretning dermed, må hån
antage flere skomagersvende og anskaffe flere
skOltØjsmasJdner, altså forØge efterspørgselen
efter disse. Og dette vil bidrage til at sætte
lØnnen op for skomagersvendene og for de
maskinarbejdere, der laver sådanne maskiner
(og dermed for mange andl'e med), Men på
sanune tid vil den større mængde skotØj, dcr
bliver lavet, sænke prisen på disse varer. Og
fØlgelig må ejeren af forretningen nøjes med
en forholdsvis mindre fortjeneste end fØr, Bliver nu denne fortjeneste anbragt på samme
måde, hjælper den end yderligere til at hæve
arbejdslønnen og sænke prisen på skotØjet og
derved bevirke en endnu mindre procent til
ejeren selv. Og som fOl'holdet Cl' med skotøj,
vil man let indse, det vil være med hensyn
til maskiner, bygninger, skibe, fØdevarer, kort
sagt alt menneskevirket, ikke blot enkeltvis,
men også tilsammentaget. Altså kan vi slå
fast som en hoved-grundsætning i samfundslæren: Jo mere kapital, der virker i arbejdets
tjeneste, des højere arbejdslØn og des lavere
varepriser vil den fremkalde; men des mindre
fortjeneste bliver der til kapitalen selv, Og da
en grundskyld vil drive kapitalen ud af Jorden, bliver der jo ikke anden anbringelse tilbage end den i.skotØj, skibe, maskiner o. s. v.,
kort sagt, den må gå i tilvirkningens tjeneste.
Den bliver til driftskapital og må da, jo iVTigere den virker, sænke sin egen rente og skaffe'
folket gode kår: hØj lØn og billige varer.
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Det er jo da også indlysende, at når tilbudet
af kapital ved dennes uddrivelse af jorden bliver større, og alle mennesker ved den lette adgang til jord får større forudsætning for selv
at blive kapitalister og vil trænge mindre til at
låne, så må der bli,le bedre kØb på kapital
end nu.

VILLA:DS CHRISTENSEN
Dr. phil. Villads Christensen var en af Henry
George bevægelsens bedste penneførere. Kendt
er hans lille levende skrift »Hjem fra mØde«.
Mindre kendt, men meget værdifuld er hans
påvisning af, at de gamle grundskatler, der
indførtes, da enevælden var blevet indført i
Danmark, il<ke var noget, der lignede de georgeisUske ideer.
Dr. phil. Villads Christensen skrev i 1906 i
tidsskriftet »Det nye Aarhundredec den fØrste danske Henry George bevægelses historie.
Herfra gengives nedenstående brudstykke, der
omhandler en diskussion mellem Jakob E.
Lange og en højskoleforstander Maltesen.
... Medens Maltesen således i de fleste tilfælde kun kæmpede mod vejrmØller, han selv
havde opstillet, var der dog et enkelt punkt i
hans betragtninger, der tog sigte på noget,
som Henry George virkelig har sagt. Maltesen
krævede nemlig, at hYis alle de nuværende
sl<atter skal afløses af en eneste jordværdiskat,
må samfundet fØrst kØbe grundene af de nuværende besiddere eller i hvert fald yde dem
en direkte erstatning for den forØgede skattebyrde. Lange så jo godt, at her var det eneste
farlige punkt i Maltesens angreb, og her stillede han da skarpt og bestemt det principale
spØrgsmål: Har samfundet ret til jorden, eller
har det ikke? Er den nuværende fordeling retfærdig, eller er den det ikke? Besvares dette
spørgsmål på samme måde, som Henry George
og Jakob E. Lange besvarer det, vil man afvise
al tale om at kØbe jorden tilbage, med de samme ord, hvor~ed Rotschildt engang svarede de
berlinske jØder, der bad ham om penge til at
kØbe Palæstina tilbage for: »Man kØber ikke
sin arv.« Til forslaget om erstatning til de nuværende grundejere, der i god tro havde l<øbt
deres jord, svarede Jakob E. Lange ret truende: «Den, der i god tro køber tyvekoster, har
intet erstatningskrav overfor den bestjålne.«

Bue Bjørnel' var sØn af et ægte dansk og
samfundsinteresseret hjem. Hans forældres
navne er begge indskrevet i vor samful1dspolitisl<e historie og det blev sØnnens dåd, at han
fØrte hjemmets ideer ud i videre kredse.
Han uddannedes som handelsmand både
herhjemme og i udlandet, erhvervede grossererborgerskab og blev i usædvanlig ung alder
valgt til medlem af Grosserer-Societetets komite; handelsstanden har både ved dette valg
og ved at tildele ham hædersposten som brancheforel1ingsformand. medlem af handelsdelegationen og sæde i sø- og handelsretten vist
ham tillid i rigt mål og han stod ved sin dØd
som en af dens fØrende skikkelser.
Bue BjØrnel' havde sin faders lysende htl- .
mØr og sin moders inciterende evne, og han
bevægede sig i det offentlige liv med den selvfØlgelige indre frihed, som er typisk for en
mand, der er et med sin ide. Friheden var for
ham både betingelse for en naturlig udfoldelse
af den enkeltes evner og for fremskridt og
sundhed i samfundets husholdniI~g. Og det var
hans overbevisning, at grundskyldstankens
virkeliggØrelse ikke blot ville skabe et mere
harmonisk samfund, men også el samfund
med større fremdrift. BjØrner var endnu en
ganske ung mand, da han indvalgtes i Henry
George Foreningens bestyrelse, og han har bidraget meget til udbredelse herhjemme af
Henry Georges tanker, hvis bærekraft, han nærede fast tillid til. Det er karakteristnsk både
for BjØrners energi og vitalitet og hans lroskab
mod de grundsætninger, han hyldede, al han
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sidste sommer, skØnt mærl<ct af sygdom, fØlte
I<ald og kræfter til at lede en stor intemational konference for frihandel og grundskyld og
gjorde det med liv og verve.
Af J. Bomholts mindetale
i Folketingenl.
Det er som om
verden bliver koldere, hver gang en
god mand går bort.
Sådan er vi mange,
der vil fØle det ved
budskabet om Abel
Brinks dØd. Lys og
varme var der omkring ham. Lys af
et rent hjertes forklarelse i hans goAbel Brink.
de Øjne og varme
af hans brændende tro på, al kampen for sandhed, for frihed og retfærdighed er livet værd.
Derfor blev hans liv en kamp, og derfor kunne
han til det sidste, også igennem en lang og
streng sygdom bevare sit milde sind. Selvom
det kom til at koste ham sår og skuffelser,
der tærede på hans kraft, så bragte arbejdet
ham dog så dybe og rene glæder, at han urokket kunne bevare sin frejdighed og den utrætLelige iver, der greb ham ved mødet med Henry
Georges tanker. Altid var han villig, aldrig forknyt, når det gjaldt om at gøre en indsats for
dem, og ganske uberØrt af, om det måtte ske i
dybeste ubemærkethed. NØjsom, indtil askese
i sine livsvaner var han rundhåndet og large,
så snart det gjaldt vor gode sag. Han kunne
vel på nogle gøre indtryk af at være verdensfjern - uden for sin tid, skØnt Qan netop altid søgte at beskæftige sig med tidens forudsætninger. FØltes han fremmed i tiden, så
skyldtes det kun, at tiden var blevet fremmed
for ideal stræben - den stræben, der er menneskets adelsmærke.
Jeg har altid været bange for at bruge de
ord, der står på Henry Georges gravsten om
andre end mesteren selv. På Abel Brinks liv
og dØd gik det vel an at anvende dem. Selv
bad han på det sidste, om der på hans gravsten måtte komme til at stå: Jorden for folket.
Renere og simplere kan summen af hans livsgerning næppe udtrykkes. F. Folkes mindeord.

TO HUSMÆND
Blandt Henry Georgeforeningens stiftere var
de to Østsjællandske husmænd Chr. Olsen og
Niels P. Kristensen. Begge har været så gode
forkyndere af Henry
Georges retstanker,
at deres hjemegn er
blevet en af de egne
i landet, hvor forståelsen er blevet mest
udbredt. De var beg- r
mod til at gennemfØre vedtagelsen af
KØge-resolutionen.
Chr. Olsen val' den
ældste. Han fortæller, at det fØrste han
Chr. Olsen.
hØrte om Henry Georges lære var i 1888 ved besØg hos pastor Karl
RØnne i Høvev. Skelskør. Senere læste han nogle
af Henry Georges værker, uden at nå til rigtig
forståelse og fortæller så ved foreningens25 års jubilæum :
..:,
Tiden sled sig så
hen til året 1900.
;.:
'.
Der blev da averteret
et mØde på Stevns
Højskole, hvor en
godsforvalter Bertelsen skulle tale om
skatteforholdene. Det gav jeg ikke
meget for, jeg havde
Niels P. Kristensen.
hØrt så mange skatteforedrag, men ingen viste vej ud al ufØret.
Alligevel kom jeg, af helt anøre grunde med
til mØdet, og hørte Berthelsen holde et af sine
alt med sig rivende foredrag, som kun han
kunne holde dem.
Salen var fuld af mennesker, men der var
så musestille, at man ,kunde hØre et blad falde.
Foredragsholderen opfordrede til diskussion,
og der var flere, som udtalte sig, men den almindelige mening var den, at dette var noget,
som var værd at tage sig af i vort politiske
liv. Men ak! Hvor længe blev Adam i paradis?
Der var to mænd, af dem som ellers giver
tonen an, hvis udtalelser jeg husker. Den ene
sagde med stor begejstring: »Fra i dag af,
"
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skal vi arbejde for denne sag.« Så gik han
hjem og tog nathuen godt ned over Ørerne og
beholdt den på, til han dØde for et par år siden. Den anden val' mere forsigtig. ~Lad os
nu sove på det,« sagde han; og han sover
endnu.
Men der val' nogen, der ikke sov.
Nu var der tændt op under kedlen, og så
gjaldt det om at holde fyret vedlige. Mange
val' de små private forhandlinger, som blev
førte - ikke alene mellem os, der var blevet
grebet af tanken - men kunde man af en
modstander få lavet en meningsfælle, ja så
var man glad for det og det skete endda af og
til. Pressen var den værste at få magt med og
er det vel endnu, men standse sagen kan bladene jo ikke, og når den tid kommer, hvor de
af forholdene nØdes til at give tilslutning, så
s.kriver bladene: ~Ja, det har vi jo altid sagt.«

Chr. Norlev.

JOHAN PEDERSE N
Ved det fØrste Henry George stævne, der
blev holdt på HØng hØjskole i september 1906,
var en af talerne Johan Pedersen, Arhus. Han
talte om selvstyrets Økonomiske side og gjorde der rede for samstyrets ideer.
Fru Signe BjØrnel' skriver om Henry George
Foreningens forhold til samstyret :
Henry George Foreningen havde indført Johan Pedersens dengang nye fri valgret og kvalitetsafstemning, også kaldet samstyremetoderne, og det var magtpåliggende at indØve og
oplyse om disse metoder. Det var j. denne
kreds, man først tog dem i, hrug, og de har
vist sig gennem alle se!1ere vanskeligheder, at
være en god hjælp til at bevare samarbejdet
om det væsentlige, tiltrods for alle mulige divergenser om veje og' midler. Samstyrets historie er således nøje knyttet, til arbejdet for
Økonomisk frigørelse, og det kan heller ikke
undgås at trofasthed mod folkestyrets og den
politiske friheds ide må hænge sammen med
viljen til at grunde folkets Økonomiske eksistens på den lige og fælles ret til jørd~ærdien.
De to ting hører sammen som hånden og
armen.
Af Signe Bjørner i. ,.En Verdenstankes Vækst i vort Folk.

Et blik hen over titlerne på den lange række
af skrifter og artikler, der i årenes lØb kom
fra Norlevs flittige hånd, viser klart, at det,
der optog hans tanker, ikke var de teologiske
problemer, men de folkelige, forbindelsen mellem tro og virke meqem kristendom og samfund. Lad mig blot nævne: Kristendom og Demokrati, Brændende,sociale Spørgsmaal, Hvad
er social Retfærdighed, Retfærdig SocialØkonomi. Linjen er ikke til at tage fejl af, og det
blev N6r1evs lykke, at han allerede i sin tidlige
ungdom fandt sin linje, en linje, han kunne
fØlge og føre livet igennem med al den kraft,
han ejede.
Denne linje fik sin retning, da han mødte
Henry Geor~e, ~Profeten fr'a San Francisco«,
der for Norlev stod som »en Guds Profet«
sendt til vor. tid. ~er fandt ban bekræftelsen
på forjættelsen til dem, der fØrst af alt søger
guds kongerige og h.ans retfærdighed. Her blev
tro og tanke forenet og dermed Norlevs livsbane bestemt. FØr.st virkede han i mange år
som rejsesekretær i Kristelig social Forbund
og senere som, social præst, valgt af sin menighed.
,
Som det var let at skØnne ved et besøg i
krypten i Saxogade, havde Norlev gode betingelse]' for at få kØbenhavnske arbejdere i tale.
det var tydeligt, at han befandt sig godt iblandt
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dem. Han stod da også i mange år i Socialdemokratiet og Dlan gør næppe uret i at tillægge
Norlevs ihærdige arbejde en væsentlig del af
æren for, at den danskearbejderb~vægelsehar
vist jordspørgsmålet større interesse end tilfældet har været andet sted.
Men det vaf·især ude pA landet, og først og
fremmest i husmandskred,se, at Norlev fandt
grobund for sine tanker om, ~t jQrden er Herrens og derfor folkets lige fæll~s arv. Lige så
utallige som hans artikler er de talerstole, hvor
han har stået rundt i landet for at udvikle sit
'kristelig-sociale grundsyn og dets praktiske
konsekvenser på den jævne, kJare og tilforladelige måde, som var ham egen, tilsat med
små illustrerende anekdoter, fortalt med meget lune.

Af F.F.s mindeord.

KRISTEN BJEIlRING (i 1911)
velstående Jordbrug!
Er jordbrugerne tjent med, at ejendommene
falder i værdi?
Et regnestykke vil vise, at de er det.
En mand ejer en gård til 15,000 kr. Han har
3 bØrn. For at give de 3 børn hver sit sælger
han gården og deler de 15,000 kr. mellem dem.
Hvert barn får 5,000 kr. De kØber alle en gård
til 15,000 kr. Hver skylder da 10,000 kr.
Bortta9, nu alle jordskatter! Vore store
grundejere kan da bedre end nu evne at lade
jorden være ubrugt. De holder den i stadig

BILLIG JORD -

Chr. Norlev og
J. L. B jørner i sam-

tale under et Henry
George stævne pd
Fyns Husmandsskole.
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hØjere pris. De vil tjene penge. Jordprisen
stiger da over hele landet, som den steg efter
1903, da vi tog·en del af skattebyrden af jorden og lagde den over på arbejdet.
Da bliver forannævnte gård f. eks. 18,000
kr. værd. De 3 bØrns arv stiger til 6,000 kr. for
hver. Alle lignende gårde er også 18,000 kr..
værd. Hvert barn kØber sin gård, 6,000 kr. betaler de ud. Gælden er da 12,000 kr. pr. gård;
med en lavere pris var den kun 10,000 kr.
Ejendomsprisen er gået op. BØrnenes gæld
- slægtens gæld - er også stegen. Og samtidig er al personlig skat forhøjet til skade for
hele samfundet. HØj jordpris ruinerer hele
slægten.
PrØv så en anden vej,! Pålæg en jordværdiskat til aflØsning af personlige skatter. En del
M vore store jordejere nødes da til at sælge
deres jord. Tilbud af jord til salg er stigende.
Jordskatten er også stigende. Jordprisen går
da ned. Ejendommene bliver billigere. Omtalte gård koster kun 12,000 kr. De 3 bØrn
arver da kun 4,000 kr. hver; men alle sådanne
gårde falder til 12,000 kr., 4,000 kr. udbetales.
Hvert barns gæld e~ da kun 8,000 kr.
Disse tal taler deres eget sprog. De Viser
bedre end mange ord, at med dalende ejendomspriser går det fremad for vore efterkommere. Jo mindre ejendomspris, des lnindre
gæld og des bedre kår for vore bØrn. Og enhver
tænksom mand vil indrØmme, at det er bØr-
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nene vi arbejder for. Det er slægtens velfærd
om at gøre.
Derfor har vi ikke noget valg; jorden må
atter gøres billig, og det kan vi kun ved at
lægge sl{atterne over på jorden efter dens
værdi. Men ved at gøre det opnår vi to ting:
Vi giver vore bØrn - og derved os selv cn god stilling med lidt gæld.
Og vi letter slægten for personlige skatter,
da vi ved en jordværdiskat lægger vore egne
Værdier i vore egne kasser.
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Hvert enkelt barn vinder, hvad faderen taber. Og Faderens Tab går i Samfundskassen;
derfor kan det siges, at Faderen - den nuværende ejendomsbesiddcr - intet taber; han
får gennem fælleskassen ejendomsret til det,
'som alle andre taber. Værdierne blivel' i landet. »De bliver i familiene, som jyden siger.
Og at også dcn lwmmende slægt vinder ved
ejendomsprisens fald - det er der jo ingen
som bestrider.

Henry George Foreningen og

ØKOTEKNISK HØJSKOLE
Henry George Foreningens mangeårige Formand, nu afdØde Brandchef F. Folke, kom i
Foraaret 1936 hjem fra en Rejse i Amerika.
Derovre var han stødt paa en Nydannelse inden
for Henry George Bevægelsen, Henry George
Skolen. Denne havde gjort et stærkt Indtryk
paa ham, idet Skolens Undervisning havde givet Bevægelsen ny Grokraft i Amerika.
Ved den internationale Konference for Grundskyld og Frihandel i London i Sept. 1936 havde de dailslw Deltagere Lejlighed til at stifte
Bekendtskab med den amerikanske Skoles Arbejde. Hjemkommen fTa Konferencen tog en
lille Kreds med Bue BjØrnel' i Spidsen fat paa
at overfØre Ideen paa dansk Grund. Det amerikanske Materiale blev tilpasset efter danske
Forhold, der blev udarbejdet Studievejledninger og Lærehaandbøger, fØrst i »Fremskridt og
Fattigdome, demæst i eBeskyttelse eller Frihandel e og nu har Skolen i alt udarbejdet Studiekredsmateriale Lil 6 GrundbØger.
Fra fØrste Færd var man klar over, at dette
Oplysnings~U'bejde skulle udfØres fuldstændig
uafhængig af politiske Partier, idet vi Ønskede
Tilslutning fra alle Sider i dctte Oplysningsarbejde. Man besluttede at oprette en Skole efter
amerikansk MØnster. Navnet voldte os visse
Vanskeligheder, me11 blandt mange Forslag
enedes man om Navnet Øl<oteknisk HØjskole.
Den første Klasse blev oprettet 20. Oktober
1936 paa SØmandshjemmet i Sankt Annægade.
Denne Klasse skulle gennemprØve Materialet,

samtidig med, at dens Deltagere uddannede sig
som Studiekroosledere.
I Januar 1937 var Materialet gennemprøvet,
saa man kunne udsende Indbydelse til Dannelse af Studiekredse. Men hvem skulde den
udsendes til? Den Kreds, der havde arbejdet
med Tilrettelæggelse af Materialet blev enige
om at bede 0111 Lov til at sende Opfordringen
til alle Henry George Foreningens Medlemmer. For at skaffe Penge til Trykning af Studieplaner blev der vedlagt den fØrste Meddelelse et Girokort. Foreningens Medlemmer
sendte i stort Tal Penge, og mange af Medlemmerne ude omkring i Landet ba.d om Studiekredsmateriale og oprettede Studiekredse i
deres Hjemegn. En af Økoteknisk HØjskoles
første Studiekredsledere var den gamle Georgeist, afdØde Niels Banke fra Aale.
Det var saaledes Henry George Foreningens
Medlemmer, der fra fØrste Færd bar Skolen
frem. Igennem alle de Aar Skolen har eksisteret, har de gamle Georgeister trofast fulgt vor
Opfordring til at lede Studiekredse. I deres
Fodspor er der kommet yngre Kræfter til, som
bar viderefØrt Arbejd,et. Vort Ønske er da, at
den nære Tilknytning mellem Henry George
Foreningen og Økoteknisk Højskole fortsat
maa bestaa, saa Skolen kan virke for Udbredelsen af de Ideer, vi finder bærende i SamfundsØkonomiens Grundlove.
Caroline Bue Bjørner.

