
Viggo Btarcke.

mindst 7 gange l træk. Jeg fore
slår emnet for Stonn·Petersen.

Good bye og god bedring!
Severin ChriBtensen."

Det lrl1ge kredsformandømøde afholdes lørdag den U. ma 1H1
kl. 18,00 på

KORINTH LANDBRUGSSKOLE, Korinth, Fyn
med følgende dagøorden:

1. Valg al dirigenter.
2. Valg al refereater og afatemnlngsndvaJg.
So Landsaekretæreoø beretning.
4. Debat vedr. pUDkt 8.

,/ IS. Aflæggelse l)f revideret regnskab for 196/S.
8. Forelæggelse ar forslag til budget for 198'7, heraoc1er fut

sætteJae ar kontingent to Iandsorganlsationea.
'7. Debat vedr. pUDkt 8.

-*-

Herpå modtog jeg følgende utro-

2) 18.8.1933. (Copl af brev til
kontorchef, cand. pout. Abel
Brink tilsendt mig).

Kære hr. Abel Brink!
, Ar der nll

Retsforbundets oprindelse
Det hænder, at tolk, der ikke

har oplevet den tid, da Retsfor

bundet blev til, har en urigtig op

fattelse af forholdet mellem Hell

TY George, O. N. Starcke og Se

verin Ohrl8te1l8en. Her er uddrag

af nogle breve fra J. L. BJ.mer.

_r-eøre:s forsøg

1.~~~@I_"'!fln derhen, at Se-
Christensen og Axel Dam

har fundet på det hele, uden at
kende Henry George, 8A. er dette
usandt. Det var S. BeI'theløen, som
I 1907 fik Severin Chrlstensen ind
l Henry George Foreningen. Se·
verln OhrlBtensen skrev i 1908 sin
afhand1ing om Henry George og
Spencer m.m., og Axel Dam var
aktivt med,lem af Henry George
Foreningen fra 1906 og skrev l
vort medlemsblad og holdt fore
drag om Henry George.

Severin OhristelUlens "Retssta
ten" 1911 er l god overensstem·
melse med Henry George, men l
udgaven 1922 glr Severin Chri
stensen jo ind for den af ham selv
i 1911 forkastede velfærdspolitik.
Godt at det var udgaven 1911, der
blev "grundlaget" for Retaforbun
dets program. Og allerbedst, at
der ikke kom en tredje udgave.

Da Severin Christensen (og
Schwan) l 1929 lbnede en ny
kamp mod Henry George (1 Reta
øtata-Bladet) og aagde, at

rge"" ..
Allidreø tanker som 8ble - og han
Ville have grundskyld oven på
økatterne o.8.v.", skrev jeg fra
Peking (IOffi Severin Ohrtøtensen
i sit svar antog for at høre til
troperne!) et alvorligt og ind
trængende brev til ham og bad
ham tor vor sags skyld at holde
op med dette. "Men", føjede jeg
til, "hvJa De fortsætter, sl vil
jeg, når jeg kommer hjem, åbent
bekæmpe Dem".

tilskyndelse af C. N. Starcke ~
Signe Bjømer en indbydelse til
husmandsforeningerne, lejerfor.
eningeorne og Kristeligt socialt

Der har De manden uden på- Foround om at sende repræsen·
taget muke. tanter til et møde for at drøtte

Jeg fik brevet på Cuba. og send- dannelsen af en politløk organlsa·
te derfra en artikel til Retsstats. Uon "et Betsturbund". Mødet af·
Bladet (kronik maj 1930), hvori holdtes i Odense i april 1919, og

l) 4.8.1933. Kære hr. Starcke: jeg gjorde Severin Christensen og f'Orsaml1ngen vedtog det bekendte
Tak for Deres brev. Severin Schvan opmærksomme på, at "Revolutions-progre.m", llOffi send.

Ohristensen. Ja, De har så afgjort Henry George så langt fra var en te8 til regering og rigødag. Ingen
ret. S. C. (med Schwan) kom så æreøyg mand, at han jo netop af de andre organisa.t1oner ønske
afgjort ind 1 bevægeløen fra den gang pl gang nævner dem, der de dog at være med W politisk
gale ende. Det ser man ogsA på tør ham sA den store sandhed. _ partldannelse. Sl sendtes der (at
1. og 2. udgave af "Retsstaten". Biot at Henry George tremøatte Signe Bjørner) oprlb ud tU alle
S.C. var ikke så lidt af en "per- den enkeLt og logiak. Men Henry Henry George Foren.1ngella med·
plex filoøot". Hans bøger er ulæ. George spændte jo langt ud over lemmer, og af dJaøe meldte der
selige og uforstlellge for den Single TaÆ, han spændte hele ho- ølg praktisk talt aUs de medlem·
jævne mand. Henry George kun- rlsonten rundt. "Han er den før- mer, som Retaforbundet startede
ne tænke, tale og skrive både for Bte, som har leveret det videnska- med. Siledes VM der _et en
læg- og lærd. Udlandet ville le ad beUge bevla for Malthus' overbe- sprængning mellem de polltJak
os, hvls vi kaldte S.C. "Retssta- foloJtningøteorls uhoJcIbariled." (L. lndøtilede·og de neutrale george.
tens fader". V. Blrck). Og han skabte den nye ister. I RetaforbUndetB første be·

!r- ~~~~---+_..HtIao)......---.....I.;:~tJ.st else sA.s hverken S....Qlri.
forskud for arbejdslønnen). HaD stensen e er Dam. Retsdemokra·
lagæ faBt grund under dt'n klas- teme kom flK'8t med lIeDere.
8IIke HbenIIIIme, men påviste (ll- Hvie der derfor økal tales om

eJ svage punkter og førte førsteprioritet l Retsforbundet,
frlhandelalæren helt til vejs eDdI'~ ml den være hos Henry George
("FrlhandeleM virkelige aghed" Foreningen, som ud8endte det før·
og ,.Be*ytteMeølærenø virkelige øte oprlb og hvia medlemmer for
styrke") og meget mere. en .stor del gik over til Retstor·

Debte lukkede mUDllen på Beve- bundet.
rin Christensen og Schvan. Da Jeg er ikke ude efter at gøre Se-
Severin Christensen, Dam og Hjet- verln OhrilrteMen (og Dam) min·
holt (med S. Berthelaen lJOII1 ma- dre end de er ,men jeg vil, så godt
ster) i 1917 "begyndte ~r mg jeg kan, afvæDge, at de skal Irlås
selv" som "Retsdemokrater" og op ved at sll Henry George ned,
deres månedsskrift "Retsstaten" thi kun med den Udhu, BOm e
(som 1 løbet af tre år svandt Ind Henry Georges, kan Retstorbun
til et illle nr. hveranden mlned) det udrette noget stort. og godt
blev det hele kun t11 et tæraken~ Gud bedre det, hvis Retaforbun·
de tørt, kortstrået filosofisk lang- det 9kuille leve på Beverin Ohrl·
halm på et hjørne al grundskylds. stensens t0ITe smMilO8lJfl."

loen. Derfor er det en tilsnigelse - * -
nu at sige, at Retsforbundet (som 8) 21.8.1933. Kære hr. Starcke ...
C. N. Starcke var starteren af) er "Severin Ohrlstenaen var slet.
en fortsættelse af Retsdemokra. ikke med 1 den første Retsfor
tisk Forening, thi den var sygnet bundB-'bevægelse, og hverken han
hen og gik med glæde op I Rets- eller Dam sad I denne organlsa-
forbundet. tiona første bestyrel8e."

Hvis man økal gøre det helt - o(( -

histortøk, så er udviklingen føl- - Diase historiske oplysninger
gende: I marts 1919 udsendte til efterretnIng.
,,HenT'J/ George Foreningen" på



Herpå modtog jeg følgende utro
11gt uartige brev:

"København, marts 1930.

Hr. J. L. Bjørner.
Deres brev har været til stor

moro for aUe de mange, jeg har
vist det tIL Kun jeg selv er Udt
bekymret: Det skulle da vel al
drig være varmen l troperne, der
har skadet hovedet? Eller - nej.
nu har jeg det: Papegøjesygen?
Man kan som bekendt lære en
papegøje at alge "grundskyld"




