
h'

I I,

»JoRDSpøRGSl\1AALET«

GENNEM TIDEHNE

FOHEDRAG

AF

GODSFORVALTEH S. B E R T H E L S E N
HØNG

.I O R D E N T R.l-: L - F O I. K Jo: T F Il l!

DERT]L SKABTES liEN - Ol, \"I .

...
nmarks r...,t~'fo, r.un
l,' ( _' ~. r';:.I .:.:tet

OhPistiansborg - Kebenhavn

SLAGELSE
CENTRALTRYKKERrET

19\5



Jorden ilian r ikke sælge for sledse.
Jorden lilllører mig, og I er ikkun
Fremmede og Gæs Ler hos mig - sigel'
Herren. 3. Mosebog. 25.

DeL er selvindlysende, aL der gives
viglige Ting, som nødvendigvis maa
være alles. Jorden, Grunden undel' os,
er et Eksempel derpaa.

Itristoteles. (:384-322 1'. K)

Gud har besleml, aL .Jonleu skal
være alles Fælleseje. Men tvad Na
turen saaled'es ydet' som fælles HeL for
alle, har Ikgml'lighed ~.iorL Lil en Hel
Jor de faa. ~I. Anwrosius (3fJl).

.Jordmonopolel har berøve Lmere end
Halvparlen af eLhverl Folks ~[edlelll
mer deres naL.urlige Arveret.

J. Stuart Mill.
Grundejendoms-MonopoLeL el" Kapi

tal-Monopolets Gmndvold.
Karl Marx.

Vor Tids Grundspørgsmaal el' Spørgs
maalcl om Ejeretten til Jorden.

Leo Tolstoi.
ELhvcl"L Folk el' sit Fædl'elands

Gmudejer og kan aldrig ved nogen Lov
Labe sin Ejendomsret. Uret kan aldrig
ved nogen Lov gøres til Ret.

N. F. S. Grundtvig.
Vor Politik er jævn og ligefrem. Vi

vil kun Uldele Samfundet, h vad der
Ulhø~r Samfundet, nemlig de Vær
dier, som Lilføres .Jorden ved Sam
fundets Vækslog Udvikling. 'Men vi
vil lade urøl"t fOl' den EnkelLe, hvad
der, som fremhragt af ham, tilhører
den Enkelte. Ilenry George.

Som Planlen har sil VæksLliv i to Verde
nel': over Jorden i Lyset og under Jor

den i Mørket, saaledes hal' ogsaa det en
keILe Menneske sil Vækstliv delt mellem
aandelig Slræben mod den høje og joru
bu nden Gærning for at frembringe limelige
Fornødenheder. Og saaledes har ogsaa itfell-
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neskesamlllndel ikke blol siJle slore aande
lige Fællesformaal at røgte, »KlIllur« i bed
ste Forhold, - men ogsaa sil slore c'lkono
miske Grundspørgslllaal: Folkets Forhold lil
den Joru, hvorrra del skal henle sin Na:ring.

Og' som Planll'n visncl', Hald uens Jord
bund Cl' slel og dens Roumet sygeligl, - og
soni Menneskels aandelige Udvikling for
krøbles under c'lkonomisk Nød - sauledes vil
ogsaa ethvert SarnruJlcl, Irods »hoj Kuli U 1'«,
gau iii Grllfl(h', ifai(! del ikke 1'orstaar og
formaal' al løsc sil jordspC'lrgsrnaal paa rette
Maade, - den Naturen anviser.

l den FOI'sland bliver da

Jords pørgsmaaleL
ikke Spørgsmaalel Olll, hvorledes Bonden
bedsl dyrkel" Jorden, men om Relsrorhol
del m€lIem Folket og Jorden, saaledes som
elette fæslner sig gennem Sædvane, Lovgiv
ning og anden Helsordning. Og delle bliver
derved del grundlæuyende 101' al tolkelig
Økonomi.

Thi Jorden c·r Nat'ioncns økonomiske
Grundlag, dens KrafLkilde og Spisekammer,
dens Hanslof, Bosted og Erhve'hrsplads. Udad
til man Nationen, om den vil J)Cstaa, forsvare
sine Fædres Jord mod fremmedes Vold.•
Indad til maa Folkel sikre alle lige Ad
gang til Fædr'elandets Jord, hvis det vil leve
vel. Thi den, der ejer Jorden med fn Id Magl,
ejer ogsaa dem, der skal leve derpaa. Og del
Folk, del' tillader en Overklass,e udelukkende
og i egen Interesse at raade over Fædrelan-

. dets Jord, synker derved ned til at blive et
Trællefolk, SOI11 med sit Arbejde maa be
lale sin Overklasse for Hetten til at være Lil.

.)
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Saaledes har # det været fra Fader Abra
hams Tid og til nu. Men net kan have sin
Interesse kortelig at undersøge, hvorledes
denne Grundsætning om det hele Folks Ret til
Fædrelandets Jord Cl' hævdet gennem Ti
derne - eller ikke hævde!. Delte saalTIC>get
mere, som de fleste Hislorikcre som of
test synes at savne Blik for denne Kends
gærnings overvældende Betydning for alle
store historiske Begivenheder.

Derl'or dette hastige St.ejftog gennem Lande
og Tider:

I »Abrah{~ms Tid« -

i. Nomadelide Il - da var del" endnu Il..:,-eppe
}lNationcr« med egen Jord. I alt Fald lærer
vi om Fader Abraham, at han sagde Lil Lot:
Landet er jo stort nok, gaar Du til højre, sau
gaar jeg til venstre med mine HYI"der og
]{vægt1ok~e - for at vi ikke skal strides.
Og saa længe »Lanciet el' stort nok«, san al
den ellle ikke gaar den anden i Vejen, Cl"

der ikke noget videre Ret.<;spørgsmaal Oll\

Jorden. (Dette gælder ogsaa den Dag i Dag
i Nybyggerlandes allerførsl.c Tider, hvor dt'r
Cl' OvcrrLødiglled af Jord og derfor ingell
Stl"id derom.)

Men naa!" Nomadcllvet ophører, nanr Fol
kene bosætter sig, naar .\gerdYl'kllingcu op
staar, og naar Landct ikke længere cr' llSIOl'l
nok« - Wl IIILUL der skabes en sikker Hels
ordning om Forholdct mellem Manden og
Jorden. Thi hvcm vil ploje og harve og saa,
lUlLlI' en anden skal tage Høsten"? AlLsan maa
der sikl"cS Agerdyrkcren, Bonden, en Før
steret Lil .\fgl"øden. Men hvorlelles sil,re all
Jorddyrkere (hm samme LigercL lil ra:drc-
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landets Jord. Iwar IlYer e~1kelL tager sil
Stykke af den fælles .Jord'? Og hvodedes i
vor. Storbycmes Tidsalder, sikre aJle rkke
.lorddyrkere deres lige Andelsl"et Lil Na
licmells Jord, som ogsaa Cl' deres økonomiske
Undergrund'? - det Cl' clen store .Jordgaade,
som gennem Tiderne har fremkaldt Slrid og
Xampe. hjemtlle og ude. og som dog maa
løses, fOl" at Folket skal kunne trives i Frir
hed, Sundhed og Velvære.

Ojdtiden.

Fra den fjærneste historiske Oldtid hal'
vi nogle Vidnesbyrd om en klog og sikker
Jordlovgivning. 4000 Aar før Kl"istus stod
paa Lovstenen i den pel"siske Hovedstad Susa
indhuggel Hamtllul"Ubi-Lovenes Ord, der lod:
.)}Jord skal dyrkes vel. Forsømmes dette, skal
lndehaveren dog svare samme Afgift som af
-veldyrket Jord.« Og disse Sten-Ord raabel"
<endnu i Dag tilos, som den gode Rettesnor
for al folkelig Jordlov.

Ogsaa om nndre Oldlidsfolkeslag hul' vi
lilsvarende Efterretninger, men dog ikke til
strækkelige til, at vi derpaa kan bygge heiL
"Sikre Slutninger om Datidens Jordforhold.
Først ved

1Ifoselove/~

kommel" vi pau sikker Grund - idet vi gaar
ud fra, at Mosebøgernes Forskl-ifter i alt
Fald i nogen Maade har været Lov for Jøde
folket ellel" dog dets høje Ideal, Israels Folks
U dvandring efter 400 Aars Trældom i Ægyp- .
ten danner jo Nytid i Verdenshistorien 
fOl"di den ledes og stYl"es af il/oses, Historiens
mægtigste Skikkelse som Folkefører, Stats-
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mand, Loygiver~og Religionsstifler : Jodec!olll
mens, Kristendommens, Muhumedanism ens
ophøjede Førstemand, den største blandt Men
nesker. Ud af et TI"æl1efolk skabte hau Ver
dens frieste Nauon, af en gennem Tusinda3l"
fOl'stenet monarkistisk Kullur dannede han
den folkeligste Republik med en Lovgivning.
som endnu behersker Verden ved dens højt."
moralske Værd.

Moses forslod, at hele Folkel maatle sikrc~

Kanaa~ Jord.
Han deler c1en meHcm Stammcrne og indcn
for disse blandt Slægterne, saa al ingen Is
raelit behøvede at blive jordløs i sit Fædre
land. Selv Trællen og den Fremmede gav
han Ret til en Del af Høsten og af Syvende
aars Afgrøde. Yar Jord paa Landet solgt el
lel' pantsat i Nød, kuude det løses tilbage. I
Jubelaaret bortfaldt al Gæld, og Jorden
vendte tilbage til Slægten. Kun Afgrøden
(Jordrenten), ikkc Jorden s·elv, kunde sælges
eller pantsæUes indtil J ubelaaret. (I Byerne
'gjaldt derimod den modsatte Regel, thi dCI"
fulgte Grunden med Huset, som frit klIndl'
sælges.) Genn~n disse og andre Regler "ilde
Moses sikre si~. Bonde/olk Ret til dets .Jord

~ og dens Afgrøde, at de kunde befinde sig vel
i Landet, og hver sidde undeI" sit eget Figen
træ i sit eget Hjem i Fred og Velstand.

Denne Grundregel indskærpedes af de se
nere Profeter, som advarede .Jødefolket mod
at krænke den, og forkyndte, naar de dog
gjorde det, at Herrens Vrede vilde straffe
dem derfor og bringe Ulykke over Landet.
Dette skete ogsaa, og Folket begræd i Lal1ll
flygtigheden det tabte Fædreland.

.' "
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Om Oldtidens Grækenland
læser vi, at den lærde Plato i sin store Bog
om »Staten« udtaler, at Jorden efter sil Væ
sen bør være alles Fællesejendom. Og den
kloge Aristoteles kræver, at hver Borger i
Staten Athen skulde sikres to Stykker Jord,
et i Byen og et pau Landet. Men ogsaa del"
glemte Folket denne \'isdom, og Følgen var:
en Overklasse, som tilegnede sig Jorden, og
et jordløst Proletariat, som skattede lil hin.
Og Athen stod for F!'ld. Da fremtraadte den
vise ...Solon. Han p:taviste. Fejlen, og Folket
bad ham at give nye Love. Han foreskrev
da en ny JOl'ddeJing, ophævede al Pantegæld
(hvorved han selv mistede en. stor Formue)
og indførte en ny Jordskat - og hans Slægt
lung, Pesistratos, fuldførte Salons Værk med
Folkets Billigelse. Han overvandt Jorddrot
ternes Modstand og uddelte deres Jarder til
Tusinder jordløse Smaafolk. Efter disse Re
fnrmer var det, at Athen blev Sædet for en
blomstrende Kultur (Perikles Tidsalder), som.
næppe senere el' naaet. At den paany for
faldt, skyldtes, at »Folket« til sidst selv kun
var en Overklasse, som hvileae paa Slave
holdet. l Nabostaten

Sparta
havde Lykurgs Lov fastslaaet, at Jorden var
Nationens, og enhver Borger havde sin sikre
.fordret, som han ikke maalle sælge eller
pantsætte, og Landet blomstrede derved. Men
da denne kloge JOI"dlov ikke overholdtes, kom
Jorden atter i Hænderne paa nogle faa, og
Higet fnrfaldt. Endnu gjordes dog et sidste
Forsøg paa en Jordreform af Kong Agis
den Fjerde (ca. 250 Aar før Kristi Fødsel).

,
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Han fOl'eslog eN ny Jorddeling, hvorved 4500
Borgere og 15000 laverestillede Smaafolk vil
de faa Jord. Men ved Folkeafstemning sej
rede lVlodstandeme med en Stemmes Flertal.
Agis lod sig da ovel"tn le Lil, ligesom Solon,
først at ophæve al PiJ,ntegæld og derefter
omdele Jorden. Men delle blev llcr et :\Iisgrcb,
Ihi efler al Pautegælden var fjærne!, vilde
Jordejeme ikke længere stenune for J ord
reformen, og denne blev idelig skudt ud 
indtil det lykkedes Stol'ftlændene at faa Kong
_\gis dræbt. Hans Enkc'" og Sounen Kleome
nes, der var en Krigerkonge, fi k senere Held
til med lVIagt at gennemføre Jordrefonnen til
Folkets Gavn og til Eksempel for alle Græ
kenlands øvrige Folkes.lag.

Men netop derved vaktes de herskende
Overklassers Had mod Kleomenes rundt om,
fordi de saa deres Magtstilling truet. Dc
tilkaldte Kongen af ~'Iakedonien, og ved han,';
Krigsilæres Hjælp bh~\· Kleomenes styrtet og
derJlled alle hans folkelige Refonner. Men
samtidig var Grækenlands Slorhedstid ogsaa
Lil Ende.

Romerfolkel

var oprindelig- et Bondefolk, 11\"01' hver l\.Jand
, ha\'de Jordeje, og derved skabtes dels MagI

ogsaa som Krigerfolk. Men KrigC'rnc, som
underkuede de fremmedc Folks .fordl'el,
glemte derover al ha'nlc dcn's egen i Hjem
landet.

Følgcn heraf var, al de store Jordegodser
opslod. og det menige Folk selv blev jorclløsl.
Forgæves søgle de ædle Brodre Gl'arehus
som Folkels Føn're at genoplive de menige
Folks Het lil »den offentlige Ager«. Dc Lil-

l
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raabte Folket: d romerske BOl'gere cjer kun
Ret til Lys og Lun, mCI. ikke lil del Lands
.Jol'd, som [ skal forsvare med Eders Liv og
Blod. - I kæmper ikke, som der siges, for
Eders l.'gel IIjl.'m, for l hal' ikke en Gang som
de vilde Dyr nogen l-Jule eller Redeplads. -
J er hjemløse og kæmper og dor kun for at
bevare nndres Rigdom og Vellevnet.« 
Men Folket fulgte ikke Gracf'herne, og dissc
ihjelsloges af Adelen; og cia Nationen ikke
længere fornyedes, ~1'k clen omsider Lil Grull
de, i Vellevned foroven og Trælclom forne
den og ved Angreb af Germanl.'rne fl'a ;-l01'

den. Men <Jel stolte Romerrigics Under
gang skyldes hine indre Am'sager, Nægtelsen
af Folkets Jordret. Plinius fældede Historiens
hannIe, men s<lnc1e Dom: »De store .lorde
godser ødelagde Romerl'iget.« Og denne Dom
gælder alle Riger lil alle Tider.

Germanerne.

Disse Folkeslag, lil hvis Stummerrænder
ogsaa vort Folk hø l'er, val' af ægte Bonde
blod ; de ha-vcle delt sig i en ,~Iængde smaa
Natione.r eller Høvdingedømmer, hver 111e«

sin frie Forfatning, der sikreM Ligeretten og
især Menigmands Ret til Jorden. Denne reg
nedes for hele Slammens (Kommunens) Eje,
meu hver enkelt Familie havde sin lige An
delsret (fastsat vecl aarlig Omd~lillg cftel' Sol
skifte) i Byens .lorder, foruden sin Ret til
Bopælsplads og Tofter del'Vecl.'

Dette Byfællesskab er (i nogel forskellige
Former) ejendoillmeligt, ikke blot for de
gel'lnanske Folkeslag i Mellemeuropa, men
ogsaa for de slaverske Folk øst paa, Russer-
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lies talrige GruJlpe, Serberne og længere borl.
Og her træffer vi endnu i Dag dette Jordfæl
lesskab i fuld Blornstring. - Den russiske
»l\Hr« og den serbiske »ladrnga« er Navne
paa dette Jordfællesskab og har bidraget til
disse Bondelandes sL....erke indre Styrke heIL
op til vore Dage - trods deres maaske lavl
staaende poliLiske Forfatninger.

l Tyskland
forfaldt gennem Middelalderen deLLe Folke
nes sikre Bolværk 1110d~Storlllændene. Disse
og KiJ"kevældet i Forening Lillvang sig gen
nem J.ensvæs'eneL Magten over Folkets Jord.
Et Lyspunkt øjnedes verl nefOl"mationen,
hvor Morten Luther havde Folkets Tro og
Tillid og kunde have sat sig i Spidsen fOl"
nefol'marbejdet. Men han valdede og gik til
sidst med FyrsLerne mod Folket, saa at den
store lyske Bandekrig udJwød, og i den (Ilvor
O\'er 100000 fl"ibaarne Bønder dn('bles). saa
vel som i Trediveaarskrigen (der i Yirkelig
heden blev en Kam p mellem Fyrsterne om
J{irkel'lles Jordegods og Jordretligheder, ikke
om Kirkerct'ormationen) kvalLes Tysklands•
Bønders Jordret for mange Hundredaar -

w Lil Fordel for Fyrstevældel, del, der den Dag
i Dag knægter det brave, Lyske Folk, og der
ved er bleven Verdenskrigens JJovedaarsag.
Kun faa Hester er endnu tilbage al' Folkets
J ordret. Men dog er der endnLL 1100 tyske
Kommuner, der hal' benl ret som fælles visse
l'et betydelige Jorders Udbytte, saa at de in
gen personlige Skaller bl'ho\·er. Og \'islnok
op mod 100 Kommuner er· endog saa. godL
stiUede, at de kan tildele hver af deres Bor
gere en aarlig Bonus som Overskud al' Jord-
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indtægterne. Naar Verdenskl'tgen er endt, vil
<let tyske Folk, hvordan end Udfaldet bliver,
sikkel'l rejse sig og kræve sin fulde Jordret
lilbage.

Englands Historie

;frembyder man ske de al1erintel'cssanLeste
Vidnesbyrd om Jordrettens Betydning for
Folkets Velfærd. Det oprindelige frie Bonde
styre afbrørles her for vel 800 Aar tilbage af
det Lensvæsen, som de normanniske Erob
rere indførte. Men ~lv da anerkendtes Eng
lands Jonl som tilhørende ikke Lensherrerne,
men Kongen paa' Folkets Vegne, og store Af
giftsforpligtelser var paalagle Lensmændene.
Det brede Landbofolk havde tilmed i de
mange Fællesjordel' en værdifuld AndelsI'et,
som sikrede mod sodal Fattigdom. Op til
Aar 1300-1400 herskede derfor en lykkelig
Tid for det menige Folk med lave Priser paa
Livsfornødenheder og høj Pris paa Arbej
dere, og med et blomstrende Smaabrugs
Landbrug, - Men ogsaa her vogtede Folket
ikke over sin dyre Jordret, Jod Jordherrerne
tage de gamle Grundskatter bort fra Jorden

"og kaste dem over paa det menige Folk, der
samtidig berøvedes Retten til Fællesojrden,
idet denne inddroges under Herregaardene,·)

*) Særdeles mærkeligt er det. at Englands
»Frihedsbrev- .Magna Charla-, som blev aftvun
gen Kongen i 1215, og som hidtil har \'æret op
fallet som Gl'UndlageL for Englands Parla
mentarisme og Folkets Skatteb~villingsl-el. nu
hal' vist sig al være det slik modsatte, nemlig
H e r r e m æ n d e n e s Frihedsbrev, idet de der
ved tvang Kongen (som da var Folkets Tals
mand) til at lægge Skalterne paa Folket og give
Herremændene Skattefrihed.
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I intet andet europæisk La.nd er denne Ind
dl'agning foretaget saa omfattende og skaan
selsløst helt op til vore Dage, som i England_
Men netop derovre er just nu Forstaaelsell
af dette Fejlgreb størst, og Englands nuvæ
rende Regering gaar i Spidsen for de Jord
reformer, som her tiltrællges.

Frankrig
har gennem Revolulionen af 1789 værel Fore
gangslandet for politisk Frihed. Men kUll
de Færreste ved, at Revolutionens I\'Iæ lllL,.
savnede det Kendskab til Jordspørgsmaalet>
sande Løsning, uden hvilket politisk Friiletl
let blh'er Blændværk for Folket.

Forud for Revolutionen havde »Fysio
kralerne« i Frankrig planlagt en Jordværdi
reform, Gennemførelsen af en eneste Skal
(nemlig paa Dyrkningsjorder) som, trods.
sin Ensidighed, vilde have helbredet me
gen social Clykke. lVIen denne gode Jord
reform omstyrtedes af de Revolutionære, som

.0ndog i Blindhed bortforærede de gamle-
Jordskatter og Tiender og derved Folkets.
sidste Andelsret i Frankrigs rige Jordvæl'-

"t
dier. Del"ved blev disse prisgivne til Speku-
lation. Pantsætning og Storgodsvælde. sau al
endnu for nogle Aarlier siden, de 75 pCt.
af Grundejerne (de smaa) kun havde lO.
pCt. af det samlede Dyrkningsareal, 13 peL
havde 12 pCt. af Jorden, og de 12 pCt. (de
store JorddroLter) havde hele Resten = 7fJ
pCt. af Landets Jord under Hænder. Intel"
Under, at Frankrigs Bankverden, der sidder
med Hovedmængden af disse til Papirer om
skabte Jordværdier, er Landets virkelige
Hersker, trods al republikansk Forfalning

"
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- og at det franske Folks- forroste Spar
sommelighed gennem Banker og den deraf
afhængige Statsmagt gøres til en saameget
større personlIg Skaltebyrde for de.t sparen
de Folk, der ad denne Vej forrenter sine
egne SpareSUl11lUer! Den store Mængde af
de mange smaa Grundejere, maa derfor hen
regnes til det besiddelsesløse Proletariat, for
medelst deres store Jordgæld og JordafgifteJ".
Sikkert vil dog Verdenskrigen ogsaa her
aabne det fl'anske ~olks øjne for, at kun
gennem en Grundrentereform skabes og sik
res Folkets sande rriIJed.

Spaniens
Jordforhold belo"æfter clen samme ~allJrlov,

som overall gælder. l de Egne, h vor J ord
spørgsmaalet er nogenlunde velordnet er
Samfundsforholdene forholdsvis gode, og om
vendt. I de nordlige Landskaber Zamora
og Leon hersker endnu væsentlig det gamle
Jorclfællesskab med treaarig Omdeling, og
her findes ret gode sociate Forhold, trods,
den gammeldags Drift. I Provinserne Va
len zia og Vi::caya er Jorden nærmest i »Arve
fæste« med faste Afgifter, hv~rved Jordbru
gerne selv beholde Fordelene ved aIt Dyrk
ningsfremskridt, og følgelig blomstrer Folke
velstanden forholdsvis godt, ogsaa der. Men
i de frugtbareste, sydlige Landskaber, sær
lig Andalusien, findes en uhyre og tiltagende
FolkefaUigdom, troels elen stærke og stigen-

I
ele Produktion - fordi Jorden er delt mel-
lem Forpagtere og Forpagteres Forpagtere,
som alle maa erlægge svimlende Afgifter til
de stol'e Jordherrer for Brugen. Og den hi
storiske Opl"indelse hertil er i Spanien gan-
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ske den samme' som i andre Lande: tn'or
Folket glemmet' at sikre Fælleskassen Ret·
ten til Jordafgiflen, der synt~er det nrd i
Fattigdom og Ufrihed.

Sverrigs
ilir/re Historie udgøres væsentligst af Kam
pene om SvetTigs Jord. Oprindelig og gen
nem tange Tider fandtes hel', som i Dan
mark, kun en Klasse: Bønderne, som ejede
Jorden og dermed Magten - ogsaa ovpy
Kongerne. Men E.ierett~ gl'llndede sig paa
'Brugen af Jorden - al ubmgt Jord tilhørte
ingen og' alle.

Kristendommens Indførelse skabte efter
Ilaanden en ny Klasse, Præsterne, som for
stod at tilrive sig Magt, særlig ved at ind
drage stedse mere af Landets Jord og gøre
Bønderne afgiftspligtige til »I\.irkenc(, Og
saa omkring Kongerne, de store og de smaa,
opstod eflerhaanden et saadant J orddrot
Vælde.

Folkekongen Gustav Vasa knækkede den
katolske Kirkes Magl ved Reformationen, og
inddrog under Staten (Kronen) al Kirke-,.
godset, der omfattede over l/S af alle Lan-
dets Bøndergaarde. Han fastslog, at al Jord,
som ikke dyrkedes vel, skulde tilfalde Kro
nen, og advarede Bønderne mod daarlig Drift.

Men J(ronens Magt - som kan bruges Lil
Folkegavn - blev efterhaanden til en Fare
for Folkefriheden. Herremandsvælden rej
ste sig paany ved Gaver og Fodeninger af
Jord fra Kronen til Stormændene. Under
Svcrrigs saakaldte »Siorlzedstid« (1) sank
Bønderne som Følge deraf ned Lil næsten
at bli"e Lh'egne under Jorddrotterne.
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En god Ændring skele dog ved Kong Karl
XI's saakaldte kIstore Jord-Reduktion« om
kring 1690, der fortjente at kendes langt
bedre end Tilfældet er, og som paany ga"
Kronen Magten over Sverrigs .\ord. N[en
atter viste de følgende Konger sig som daar
lige H usholdere over Bondejordell - og
denne gik alter 0\"('1' paa urette Hænder. Nu
var det særlig de store .Jærnværks- og Sav
værks-Kompagnier, som erhotdt Kronens
værdifulde Gruber ~g Skove. Endnu op til
vorc Dage har clen~1e El'obL'ing - ogsaa n:,d
billigt Køb - af SvclTigs d~rre nationa.le
Jordværdier, fundet Sted. paa de selvejende
Bønders Bekostning. Og med Magten over
Jorden følger, her som overalt, Magtcn over
Menneskene. Et stedse større jordtøst »Pro
f.etariatcc opstaar i Svel'rigs jordrige Land 
eller drives ud deraf i Titusindf.al Iwert Aar
til ,-\merikas Prærier.

Sverrigs Historie viser da, at Statens Over
tagelse af J orden ikke er nogen' god Løs~

ning. Jordbrugerne bør selveje J orden, men
Samfundet bør oppebære den samfunds
skabte Jordværdi - dette er' den rette Løs
ning. som vil tilbagegive s"aa'·el det hele
Folk som den Enkelte deres sande Jordret.

Norge.
Ogsaa delte Lunds indre Historie bærer

stærke Yidnesbyrd om Kampen om Jorden
og Jordreltighederne - først 'mellem Fylke
Høvdingerne indbyrdes, sidellI mellem disse
og Smaa-Kongenle, indtil Harald Haarfager
»samlcde Norge« til et Kongerige, ved at
nedslaa (Lisse, »fratage Bønderne deres Odels
rclligheder« og ved at indkræve Jordaf-

~
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gifter gennem si'ne J arier og Herser. Det er
næppe fuldt opklaret, om det menige Folks
Villwar derved blev hedre - Udvandringen
lil Island og Vikingetogene kan tyde paa
<.let modsaLte. Men Muligheden for, at en
Enekonge ogsaa i Selvinteresse kan hævde
Bondefolkets Rel Lil Bondejorden overfor
Slormændene, Cl' stadig tilstede. Lensvæse
net i nordiske Former blomstl'ede ogsaa her
op gennem Middelalderen, men »OdelsreLten«
vidner endnu op Lil voreADage om, at Norges
Jord, trods daarligt Higsst'he, ingensinde har
været ude al' Bondestandens Hænder, og at
de har haft den paa saa taalelige Vilkaar,
at de har kunnet bevare den stærke Fri
hedsfølelse, som er Nordfolkets I-læder.

l\'Ien udenfor den Bondestand, der ikke
mindst nu har den politiske Magt i Norge,
staal' en jordløs Underklasse i By og Bygd.
som fortjener at faa sin MedHndelsret i
Fædrelandets J ord sikret. Og selv Bonde
standen el' ifærd med at miste FørstereLten
til Norges Jord, idet den - gennem Pant
sætning og Hypotekvæsen - afstaar sine Ret
tigheder derovre til den internationale Kapi
tal magt, saa at -Bønderne ofte kun beholder
Pligten lil al drive .Jorden og at'levere Ud
byLlet til Bankerne. Af den Grund fodres
Folkels slunkne Fælleskasse med tyngende
Told- og Arbejdsskaller, - del'l'or udvan
drer ogsaa hvert Aar mange Tusinder af
norsk Ungdom til fjærne Strande, - bort
fra det Norge, som de elsker og tilhører,
men som sløder dem fra sig gennem dette
moderne økonomiske System, som nægter
Folket dets Jordret.
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Men derfor bør Folkel nth rejse sig for at
genvinde denne i By og Bygd. Bjørnstjerne
Bjørnson har i Skuespillet »Daglalldet« 
som Cl' hans Testamente til Norge i Jord
spørgsmaalet - vist sine Landsmænd, hvor
ledes det kan ske, nemlig derved, at Landets
Jordværdi samles i »et Fond« Lil fælles
Bedste, i Stedet for at kasles i Gram's Lil
Jobbere og Spekulanter. Og i den nyeste Tid
har nOl'ske Mænd i I-laugesund og liønetoss
paabegyndt den VlW'derings- og Jordreform,
som viser Vej for rlele Norden i Jordspørgs
maalet.

l Danmarks Oldtid
var Folkets Jordret fuldt uel anel'kendl. Vi
kingetogene vestpaa er et Vidnesbyrd her
OlU, thi disse Vikinger vilele hellere udvan
dre end blive Trælle hjemme, da Jorden her
blev for trang for den voksende Befolkning.
l'endel'togene syd paa var derimod af en
anden, lige modsat Karakter. Thi det Val'

vi:; l nærmest Slavejagter for at faa billig Ar;
bejdskraft hJem til at drive den danske
Jord fOl' Storherrens Regning. Biskop Absa
lon, som her gik i Spidsen, ft>rtjener af den
Grund næppe ganske det s~olte Eftermæle,
som ellers el' givet ham. Thi han grund
lagde ikke blol København, men ogsaa i no
gen Grad J oreldl'otvældel og den jordløse
Trællestand, som kom lil at udgøre Under
klassen paa Landet.

Fæsterellen.
Længe kæmpede dog den egentlige jordbe

siddende Bondestalld imod - op gellLlem
Middelalderen. Og lakket være flere Kongers,
især Kong Kristian den Andens, Bondelove,
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indførtes Fæsle:J"elten for BOIIdestanden til
Bondejonlen, som den-ed værnedes gennem
mange Hundrede AaI' mod at blive inddraget
under Herregaardene. - Vort Land er, tak
ket være denne ofle miskendte Fæsteret, nHl
lig det eneste, hvis væsentligste Jorder aldrig
har været ude af BOll(lestandens Haand.
Trods alle andl'e daarlige Love, trods Herre
vælde paa mange andre Maader og slet Rigs
styre, san har dette faste Tag i Landets Jord
dog været Grundlaget fllr al senere Frigø
relse indenfor vor Bond~tand.

Et stort Nederlag for Folkets Jordret blev
dog her, som i Tyskland,

Reformationen,
fordi den efterfulgtes af Kirkegodsernes
Overdragelse til nye og haardere Jorddrotter.
Og Enevoldsmaglens Sejr over de gamle
Adelsslægter fØl'te kun endnu værre Herre
mandsvælde ned Qlver vor Bondejord.

De store Bondereformer fol' el Aarhundrede
Ulbage ophævede Jordskifte-FælIesskabets
~

tyngende Baand paa sel\'e Landbruget og gav
derved dette et mægtigt Opsving gennem Selv
eje. Men desvterre sprængtes ogsaa derved
- hvad der slet ingen Xødvendighed \'ar
for - Fællesskabet om Jordværdien, der
blev givet fri til Salg og Pantsætning af en
hver Selvejer, i Stedet for at forbeholdes
Samfulldsfællesskabet i Sogn, By og Land.

Følgen he;'af har op gennem det forløbnre
Hundredaar været, at denne Jordværdi 
I{apit~alværdien af vort stolte Landbrugs Før
stegrøde - nu efterhaanden er gledet bort
fra Folket selv - over i Hænderne paa den
internationale Kapitahllagt, som nu svinger

ol
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sit Herskerspil' ud over L,!ndene -, med
mindre Verdenskrigen nu kan knuse ogsaa
dette, h vad der er adskillig Udsigt til.

Det danske Folk hal' (lakket nere ct yp
perligt ordnet Kreditforeningsvæsen) afslaaet
denne sin egen Jordrets Værdi i den Grad, at
der nu hvile-l' en Jordgæld paa vort Fædre
land af ikke mindre end 3500 a 4000 Mill.
Kroner eller 10 Gange mere end Statsgæl
dens Beløb. 140 a 160 Mil\. Kr. (eller mere
end 40000 Kr. aarijg for hvert Kirke.sogn)
maa hved Aal' ud'redes i Renter, forinden
danske Landbrugere selv kan faa nogen Del
af Høsten. Og deJUle Gældsbyrde og Rente
byrde Ullager stadig.

Tilmed har vor Bondestand selv været med
til i 1003 - under Førerskab af P. rl. Alberti
og Ole Hansen - al bortkaste næsten den
sidste Del af Folkets Ret til Fædrelandets
Jord: de gamle Grundskaller, og derved ud
Levere Jorden til saameget større Pantsætning
og Udbytning af Kapilalmagten gennem kun
stig Prisstigning. Samtidig med, al Skalle
byrden kastedes over paa det menige Folks
Arbejdsfortjeneste, Forbrug og Omsætning_
I Stedet for Andelsret i en national Indtægt

~

fik Folket saaledes en Andelspligt i en na-
tional Udgift.

Fare Daqes store Jordspørgsmaal
er derfor ikke just dette, hvorledes Folket
skal fan .\clgallg til Jorden - skønl det ogsaa
er af Betydning al sikre den enkelte en vis

I

Jordrd -, men hvorledes vi skal faa hin
pri\ratc Rcnlebyrcle paa Jorden bort og den
de.rved skabte kunsUge Jordpris saa vidt fjer
net, al denne Folkets Adgang kan ske IXW
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SLlfldanne l'ilkr"ar, at det bliver llluligt for
enhver, der vil arbejde, at skabe sig et uel
stillet Hjem paLL egen Jord. Thi ellel's C'l'
Lovens fOl'melle Ret li! at tilkøbe sig Jord
paa Markedet kun en lidet værdifuld Papirs
Hel.

Den moderne Jordre/orm.

Og her er det da, at vor Tid har scl en
l\Iand fl'emstaa, som for beslandig har løst
den ne moderne Jonlgaude - nemlig :\mcri
kaneren Henry George.

Før hans Tid hawle e:h 'Hække andre Re
fonnalorer forsøgt del'pau, men forgæves.
Stuart Mil/, Herbert Spencer og andre havde
været nær Løsningen, men ikke fundet den.
Socialislen I<arl Marx gav kun cl Ord i Ste
det for en Forklaring, idet han simpelthen
foreslog, al Statsmagten skulde ouer/arle oy
forvalte Jorden - uden nærmere al angive,
hval-I,edes Staten (Embedsmændene) da skul
de ordne Spørgsmaalet om Jordret og Skyld
pligt for den enkelte. Socialislel'l1e har fak
tisk intet som helst Jordprogram - hvilkei.
viser, at deres Ledere aldrig har gennemtænkl
det økonomislte Samfundsproblem til Bunds.
Thi da vilde de have erkendt, at Arbejds/øm
neillS Højde afhæ.nger, i onlYendt Forhold, af
Jordpris.en, og at dennes Lavhed derfor er
K..~rnen i det slore Socialproblem. Denne
Sandhed er førs,t ret fremstillet af

H enry George

ved hans me.<;tedige Paavisning af, at Jord
Spørgsmaalet i vore Dage er omformet til et
Jorduærdi-Spørgsmaal. Det gælder ikke nu,
som i gamle Dage, at sikre Folket Ret til
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.Jor-dens Besiddelse (da deLLe ikke længeI'c
l'omHmes nogen), men derimod at sikre 1"01
ke;ts Ret til JardllrPrdien, den Sum af Jord
nuntier, som skabes ved det hele Folkesam
funds fælles Arbejde - modsat hver cnkells
Dyrkningsarbejde. Og særlig al sikre imod,
at denne uhyre Jordværdi (som er Udtryk
ket for Nalionens Fællcsarhejde og Frem
skridt) ikke gennem Salg og Panlsætning
ovel'gives til ]\[onopolister og Gn1l1dspeklllan
ter i Udland og Hjemland.

Og den Verdensre-torm, som han ad denne
simple Vej har indledet nu i saa godt som
aUe JOI'dens Lande, giver han praktisk-poli
tisk Form, idel han lilraaber alle de selv
sl~'l'ende Folk: »;t/skaf alle de daarlige Skat
lcr, l /01' Tiden ILar, og som hpiler paa Eders
!1r!Jejde, Forbrug og Omsætning, og indfør i
Stedet derfor en ..l/gift. ikke [loa Jorden, men
paa JordlJærdien, stigende og faldende, eftcJ'
som .Jorden er væJ'difuld (som i StorbyeJ'ne
især) ellrer mindre værel (som pau Landet,
langl Ihl Byer). Thi derved - siger Henry
G·corge - giver I kun Saml\lIldet tilbage,
hvad dej' er det..,,; gode Het, og \kaber el rifll
Folk I/wd en rig F(['lleska~se, liIsh'ækkel ig
Iii rigelig Dækning af alle Folkets orrenllige
Fornødcnhe.der.

Og samtidig med denne Skaflefrillcd for del
frie Arbejde hwmme'1' I .Jordens kunstige
Prissligfli'l1g og billiggør dcrved .Jorden, saa
at Adgangen Iii den l·elles, Rt'nl~bynlell ana
ger, :\rbejdslollncn højnes, Arbejdsl(')she~"lcn

forsvinder, og det slore, brede, arbejdcnde
Folk l.øl"les ar dcn Yelslundsbølgc, som den
selv dagl:ig s'kaber, men som den først der
\"ed faHr uen fulde Glæde og Lykke af!«

I't
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De danske Husmænd har væl'et med Iii
,'ed eJeres stolle

/{øgeresolLLlfon af 1902
at. plante dennc .Tordværdi-Rerol'ms Fane midl
i vort Folk, saa al dcn Cl' 1>leven Lil el Pro
gramkrav, som dansk Polilik ikke komlller
Ildenom, mCII endog vil være nødt lil al gen
nem røre inden føje Tid.

Og denne Polilik el' i Virkcligheden den
samme, som ror' 4000 Anr lilIJngc i.ndsl,re\'es
paa Lovslcncn i Susa 'nted de vise Onl: »Jord

skol dyrkes vel. Fors("n~mcs delle sknl Inde
haveren dog svare samme ,Ifyifl som af ucl·
dyrket Jord.«

Netop n ll, hvor nye Skaller Ilødvendigvis
maa komme, ligger del nær, al man i rørsle
Række vil rOl'cslaa en

Grllndværdiskal (Grundskyld)
i Overensstemmelse med IJllS!l1~"IHleIlCS, del
('<lIlikal,e Venstres, ja, sel\" Socinldemol< ru licls
og Venstrererormpnrliels Progl'nm, og derved
begynde at løse Jonlspørgsmaalet i den
Aand, som Henry Geol'ge har anvist.

Thi det er-og bliver Historiens Lærdom:
Hvol' FolkeIs, naturlige .fordrel l'ornæglrs

" gennem Lovgivningen, dcr gnnr Folket øko
nomisk og derfor ogsua politisk og aande
ligt til Grunde. Kun hvor Folkets nalur
lige .fordret er lovfæslet, kan økonomisk,
politisk og personlig Frihed herske og
blive til det store Middel lil Folkets endnu
højere aandelige Udvikling - som Plan
ten først kan udfolde sine Blade og Blol1l'
stel' mod Himlen i herligst Fylde, nanr dens
Jordbund og Rodmel er sund og nalurlig.
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Køgeresolutionen,
enslemmig vedtaget ved dc snm virkcnde sjæl

lnndske Husman<.lsforcningcl's SliJ'Ielscsmødc
i Køge dcn 8. Novbr. 1902

og senel'e bestandig rasLhol(1l nI' Husmands
bcvægelsen,

»Illlsmandsmødcl« Ildtalcl':

AI, da IIusl1lundshl"ugCI som sC'!vslændig
Dri I"lsfol"llI bevislig crr.~(kn fordclagligste Form
fOl' Landbrug, sanvel for Samfundet SOIll for
dcn cnkelte, og dcdor knn venics at ville bH,,\;,
dcn almindeligste (og i Fremtidcll mulig den
eneste) Driftsform Jor dansk Landbrug, kan lIus
mandssagens Udvikling ikke væsentlig hygges paa
J3j(lr'ug fra Staten eller andre Samfundsklasscr,
eller paa lignende Uudtagelsesrcgler, men kun
deq>ua, at Husmandsklassens lige Hetsstilling med
de øvrige Samfundsklasser fuldt ud anerkcndcs
genncm Lovgivningen.

IIusmandsstanden kræver derfor ikke nogen
l1egunsligelse lor .sig ved Skaltelov[/ivnin!Jen, saa
SOUl ved Ophævelsen af de faste Grundskaller
og Tiendcr, der findes ved Jordcns Overtagclsc,
og godtgøres ved Afkortning i Købesummen; des
Iigc Byrders Afskaffelse vil uretIclig Iwnnne et
cnkelt Slægtled Lil Gode, og af delle kun de
store Grundejere, Lil Forringelse af Samfunds
formuen og til Tab fOl' de ubemidlede Samrunds
klasser.

Husmandsstandeu maa derimod kræve: sf/aresl
mulig Ophævelse al en/wer Told og Skal, som
bCl'egnes af ellel' i Forhold Ul Forbrugsarlikler,
saasolll paa Fødemidler, Beklædning, Møblcr,
Bygning, Bcsætning, Hedskabcl', n'faskiner, Han
stoffer og Arbcjdsfortjeneste, da alle desligc Byr
der (ofte med Tillæg af Toldbeskyllelse osv.)
11 vil el' uretfærdig tyngende paa ArlJejdel og de
snHHI Hjcm.

lIusmandsstamlen maa i SLcdct del'1'or kræve,

1\


