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I "Tilskueren"s Hæfte for Januar 1902 har Hr. M. Gal
schiøt givet en saare tiltalende Skildring af det fjærne av
stralske Øland, N y Z e a Ia n d, dets nye og ejendommelige 
Arbejderlove og andre sociale Institutioner, der berettiger 
Forfarteren til at kalde det "Landet, der fører an" paa 
Fremskridtets Vej. Den hele Skildring, bygget som den 
er paa officielle og anerkendte Kilder, er sikkert i alt 
væsentligt korrekt, og er afgjort bleven læst med Interesse 
i vide Kredse. 

Alligevel forekom det dem, der ogsaa ad andre Veje 
havde Kendskab til den sociale Udvikling i de avstralske 
Kolonier, som om hin Skildring ikke var fuldstændig lyk
kedes. Ikke saaledes at Billedet var for lyst - snarere 
det modsatte, men der manglede Lys over de økonomiske 
Forhold, der forklarer den hele sociale Bevægelse. Det var 
ligesom fo r officiel en Beskrivelse af de ydre Virkninger, 
uden sikker Paavisning af den indre Aarsag, der betin
gede Fremskridtet. Trods de mange interessante Enkelt
heder, efterlod Artiklen derfor et Savn. Der manglede lige
som Redegørelsen for, hvad det egentlig var for en ny 
bærende økonomisk Idee, som derovre bragte Plan i Frem
skridtet, Klarhed over Maalet og Fasthed i Udførelsen. 

Der var nemlig her, som altid hvor social Fremgang 
sker, en saadan enkelt, banebrydende Tanke - den om 
Grundværdiskatten. Og Manden, der bar den frem 
var - Henry George! 

Uden at kende den Mands Gærning, forstaar man ikke 
ret de sociale Fremskridt paa Ny Zealand, og man savner 
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Forklaringen af deres egenrlige Aarsag. Men Artiklen 
januarhæftet nævner end ikke hans Navn - omtaler ej 
heller hans store Agitationsrejse til Avstralien 1889-90, 
som gav den hele Bevægelse det stærkeste Fremstød. 

Det var hidtil moderne blandt mange saakaldte Dannede 
at lade overlegen, naar Talen kom paa Henry George. Ad
skillige Nationaløkonomer - som ville blive overflødige 
ved hans simple folkelige Læres Anerkendelse - har 
haft travlt med i dertil indrettede Artikler og Lexika, at 
reducere ham til en Autodidakt, der har oppudset Fysio
kraternes fikse Idee om impot unique. Som om andre end 
Autodidakter nogensinde fandt de s t o r e Sandheder; som 
om disse nogensinde var andet end g a m Ie Sandheder, 
der efter Aaringers Miskendeise, Undertrykkelse og Til
søling af Skolastikerne, drages frem i Renhed af den, der 
fik Kaldet - følte og fulgte det! 

Den der vil forstaa Samfundets Liv love kommer ikke 
uden om Henry George herefter. Og den der vil forstaa 
den enestaaende Fremgang i social Udvikling paa de av
stralske Øer i de sidste Aar, maa først tilegne sig Grund
tanken i Henry Georges simple Lære: gennem en eneste 
Skat, alene paa den nøgne jordværdi, at inddrage til Fol
kets Brug, hvad Folkets særskilte Eje er, og lade urørt 
hvad den Enkelte ved sit Arbejde har virket. Enestaaende 
simpel og fattelig som praktisk Reformtanke, er den tillige i 
økonomisk Henseende - overfor det materielle Ernærings
Iiv - Realisationen af det oldgamle Problem om Grænselinien 
mellem Stat og Borger, mellem Samfund o Individ, mellem 
"Landsret" og "Mandsret". Den er lige saa genial som 
fi n a n ts p o I i t i s k Foranstaltning for det offentlige Behov, 
som den er retskabende i sine s o c ia Ipo Ii t i s k e Virk
ninger mellem Mand og Mand, automatisk traffende Misbru
get afFædrelandetsjord til uproduktiv Spekulation, frigørende 
og belønnende alt ærligt Arbejde i selve Udførelsen. Engang 
antaget i sit Princip, selvom det kun er det aller første 
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Skridt, virker den øjeblikkelig, som Spor-Tungen paa jærn
banen, til Ændring af SamfundsliveIs Retning; den bliver 
Underbygningen for alle følgende Fremskridt, fordi disse 
afhænge af den økonomiske Frihed, som Grundværdiskat
len skaber for den Enkelte som for Samfundet. 

Derfor maatte det være magtpaaliggende for d e n 
d a n s k e H e n r y G e o r g e F o r e n i n g - der er stiftet 
for at udbrede Kendskab til hans Gærning og dens Resul
tater - at fremkalde en supplerende Redegørelse for den 
ejendommelige sociale Udvi.kling i AvsIralien, paavisende 
dennes nøje Sammenhæng med den S k a t t e r e fo r m, som 
er knyttet til Georges Navn. 

En saadan Fremstilling har vi da formaaet Foreningens 
Korrespondent i England, Hr. E. G. til at give, udfra sit 
nøje Kendskab til den hele Bevægelses Karakter. Skitsen 
har kunnet hentes fra en særlig god Kilde. Staten 
Colorado i Nordamerika udsendle nemlig i 1899-1900 
sin Formand for Skatteudvalget, Senator j a m e s W. B u c h
I i n paa en Rejse til AvsIralien for personlig at undersøge 
det nye Skattesystem og den hele sociale Udvikling derovre, 
og afgive sin bevislagte Betænkning derom lil Skatteud
valget. Det er denne omhyggelige og klare Beretning'~) der 
danner Grundlaget for den følgende Afhandling af Hr. E. G. 

"Den Skatteform, hvis Virkninger det var Senator 
Buchlins specielle Hverv at undersøge paa sir Hjemlands 
Vegne, var den særlige Beskatning af Grundvær
dierne ::l: de Værdier, som den nøgne jord i By som 
paa Land har, bortset fra det derpaa af Enkeltmand udret
lede Arbejdes Værdi. Den forudsætter følgelig et meget 

*) Report of the Revenue Commission of Colorado. Appointed by Au
thority of the Senale. Second Edition. Denver. Colorado. The Smith
Brooks Printing Company. Stale Printers. 1901. 
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skarpt Skel mellem, hvad der er F r u g t a f A r b e j d e 
(Husbygning, Grundforbedring, Landbrug og Induslri), som 
lades fu Id s r æ n d i g u b e s k a Il e l, og hvad der som den 
n ø g n e J o r d g r u n d ikke kan være Frugl af Enke11mands 
Arbejde, men skyldes Naturens Værk, eller Samfundets 
samlede Virksomhed, og derfor naturlig bør lilfalde S a m
fu n d e l s o m H e I h e d gennem en Afgift. En saadan Afgift 
lages dertor i k k e fra Arbejdsløn eller fra den narurlige 
Tilvækst til virksom Kapiral (Huse, Maskiner o. des!.) Den 
er derimod en Skal paa det Privilegium, der bestaar i at 
besidde hine Samfundsværdier (Jordudbyttet, ground rent), 
som ikke skylder EnkeItmand sin Tilværelse, men skabes, 
sliger og synker med Samfundets Vækst eller Tilbagegang 
og med Godheden af hele Samfundsslyreisen. Den er der
for kun en Skal paa de Sær-Fordele eller Monopoler, som 
Staten skænker eller sikrer enkelre Borgere (Grundejerne 
eller rettere Grundværdi-Ejerne, aItsaa Prioritetshaverne) 
fremfor alle andre, og derved over alle andre Borgere, 
og den staar i nøjagtigt Forhold lil de modtagne Fordele. 

Denne Skatteform er i Avstralien endnu ikke den e n e
s l e Skal (single tax), idet en Mængde andre Skatter for 
Tiden opkræves ved Siden af den, og den udgør kun en 
ringe Brøk af disse. Den har saaledes kun ført ud i Livet 
en mindre Del af det Skatteprincip, for hvis Gennemførelse 
Henry George kæmpede og døde, ligesom den i Virke
ligheden næppe fuldl ud kan siges al skyldes hans berømte 
Bog "Fremskridlog Fattigdom", idet Grunden allerede i 
Forvejen var rydder af New Zealands store Sratsmand, 
Sir George Grey. Allerede i 1878, eller IO Aar før den 
nævnte Bog udkom, havde denne Mand, paavirket af 
Stuan Mill og andre Forfattere, faaet indført en Art Grund
renteskat paa Ny Zealand. Men paa Grund af den da
værende Valglov, der lillagde de store Grundejere en over
vejende Indflydelse paa Lovgivningen, lykkedes det dog 
disse allerede Aaret efter at faa L o ven O p h æ vel, før 
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dens Virkninger havde haft Tid til at gøre sig gældende 
og blive forstaaede. Først Aar efter, da Henry George's 
Bøger efterhaanden var bleven læste, og hans Tanke for
staaet af saa at sige hver Mand i Landet, er det lykkedes 
Grundværdiskattens Ide at vinde fast Fod i forskellige av
stralske Koloniers Skattelove. 

Beskatning af Grundværdierne finder nu Sted i for
skellige af Kolonierne baade til k o m m u n a Ie og til 
S t a t s-Formaal. Tre af Kolonierne, nemlig Ny Zealand, 
Syd Avstralien og Ny Syd Wales opkræver en Del af 
deres S t a t sskatter paa denne Maade. Det første Skridt i 
saa Henseende toges af Syd Avstralien i 1884, derpaa 
fulgte Ny Zealand i 1891 og Ny Syd Wales i 1895, og de 
Beløb, der opkrævedes gennem Grundrenteskatten til Stats
formaal var for Ny Zealand ca. Kr. 5,453,000 eller fra 4 1/ 6 

til 15 pro mille af den ansatte Grundværdi, for Syd Avstra
lien ca. Kr. 1,464,000 eller fra 2'/12 til 5 pro mille og for 
Ny Syd Wales ca. Kr. 4,684,000 eller 4'/0 pro mille. Den 
Ny Syd Waleske og Ny Zealandske Lov indeholder en 
Mængde Undtagelsesbestemmelser, medens saadanne ikke 
findes i den Syd Avstralske. 

Til k o m m u n a Ie Formaal benylles Beskatning af 
Grundværdier foruden i Syd Avstralien og Ny Zealand 
ogsaa i Queensland. I Ny Zealand indførtes denne Skatte
form i 1896 saaledes, at Beboerne af hver Kommune gaves 
Ret til at afgøre, om de ønsker, at Skat skal paalignes 
alene paa jordværdierne eller tillige paa Bygninger og Til
behør. Indtil. Februar 1900 har 31 Kommuner afstemt 
over delle Spørgsmaal med det Resultat, at de 29 har ved
taget Grundværdiskattens Indførelse, med over 82 pCt. af 
disse Kommuners samlede Vælgertal. Og Virkningen har vist 
sig at svare til Forventningerne i saa høj en Grad, at Ny 
Zealands Førsterninister har udtalt, at efter saavel hans som 
hele Folkets Mening burde Grundværdiskatlens Indførelse 
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ikke længere bero paa frivillig Afstemning i Kommunerne. 
men gøres til en Pligt for disse. 

Den første Kommune i Ny Zealand og overhovedet i 
Verden, der indførte Beskatning af Grundværdierne, var den 
lille By N o r d P a Im e r s t o n, beliggende paa den nord
ligste af Ny Zealands Øerne, og den 17 d e M a rt s 1897 er 
den Mærkedag i Verdens Historie, da for første Gang 
Grundværdiskallen af 402 Stemmer mod IO blev baaren ud 
i Livet, som den relle Kilde, hvorfra Kommunen skal hente 
sine Indtægter. Hvorledes Skatten har virket her vil fremgaa 
af en Skrivelse fra Byraadets Sekretær til Senator Buchlin: 

"En stor Del af den omflakkende Befolkning fra vor 
By var bleven draget til Aucklands Guldminer, og mange 
Huse stod ledige. Det vilde uden Tvivl være en Fordel 
for Ejerne af disse Huse ikke at skulle betale Skat af Byg
ninger, af hvilke de ikke havde nogen Indtægt, og dette 
Forhold har maaske oprindelig bidraget til at lette denne 
Overgang til Grundværdibeskatning. I de sidste faa Aar har 
Tingene imidlertid faaet et andet Udseende; ny Bygninger 
opføres stadigt, og meget faa ubeboede Huse findes. Jeg 
paastaar ikke, at dette udelukkende er en Følge af Over
gangen til det ny Skallesystem ; men jeg tror, at dette har 
været en vigtig medvirkende Aarsag, idet tidligere Bevidst
heden om, at yderligere Forbedringer betød yderligere Be
skatning, uden Tvivl havde en afskrækkende Indflydelse. 
To af de Hovedformaal, som Tilhængerne af det ny System 
havde for øje, var utvivlsomt at opmuntre Driflighed ved 
at fritage Arbejdets Frugter for Skat, og at forhindre, at 
Arealer blev holdt ude af Produktionen af Hensyn til frem
tidig Værdistigning, bevirket ved Omegnens (Samfundets) 
flittige Arbejde. Den Kendsgerning, at 200 ny Bygninger 
blev opførte i Treaaret e fl e r, imod 50 Bygninger opførte i 
Løbet af Treaaret umiddelbart fo r u d fo r Forandringen i 
Skartesyslemet, synes at vise, at dette første Formaal er 
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nu bleven opn~aet, medens Eksempler, tagne fra vore Skaue
bøger, tydelig peger paa, at ogsaa det andet Formaal er 
bleven naaet ... (her følger Eksempler) .... En anden 
Side af Sagen turde ogsaa paaregne Inreresse, skønt den 
falder mere ind under Admin istrationen, nemlig den større 
Lethed, hvormed den reue Skatteværdi udfindes, og den 
større Mulighed for en ligelig Paaligning; thi da alle For
bedringer er skauefri, er det eneste Spørgsmaal, der skal 
tages i Betragtning: Beskaffenheden af Jord i Land
distrikterne og B e l i g g e n h e d i B yen; herved formind
skes betydeligt den Mulighed for urigtige Ansættelser fra 
Vurderingsmændenes Side, hvortil der er saa rig Anled
ning, naar Bygninger, Forbedringer og andet Tilbehør ogsaa 
medregnes" ... 

Har Skatten saaledes kun haft de bedste Virkninger 
i Nord Palmerston, er der heller ikke en eneste af de andre 
Ny Zealandske Kommuner, der har indført den, som har 
angret dette. Overalt, hvor Skatten en Gang er bleven 
paalagt, er det hurtigt gaaet op for Folk, hvor store For
dele den byder paa, og intet Steds er der den aller ringeste 
Udsigt til en Tilbagevenden til det gamle Skattesystem. 

Ogsaa Erfaringerne fra Queensland gaar i samme Ret
ning. Her er der blot den Forskel, at medens Kommu
nerne paa Ny Zealand selv kan afgøre, om de ønsker 
Grundværdiskatten eller ikke, er der nu i Queensland p a a
I a g r KommunalbeStyrelserne at rejse de fornødne Midler 
til Kommuneudgifrerne udelukkende ved Hjælp af 
d e n n e S k a r. Der Lovforslag, der i 1890 blev vedrager 
herom, forelagdes af et konservativt Ministerium og ved
toges af er konservativr Flertal i Parlamenret. Ogsaa 
denne Koloni har Skauen virker til sror og almindelig Til
fredshed. I et Brev til Senator Bucklin udtaler Byraads
sekretæren i Brisbane, Hovedstaden i Queensland, at Skaue

i 
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'len har været en Spore til Byggevirksomheden, samt al 
Loven har givet stor almindelig Tilfredshed, saa at Ingen 
ønsker dens Ophævelse. 

Endelig blev den i S y d A v S t r a 1i e n i 1884 indførte 
Grundværdibeskaming for S t a t sformaal i 1893 udvidet ved 
en Lov, der giver Kommunens Beboere Rel til ved Af
stemning at afgøre, om de ønsker Grundværdiskat til k o m
m u n a Ie Formaal eller ikke. Grundspekulanrerne, der 
ønskede at spænde Ben for Loven, fik imidlertid indsat 
deri visse Bestemmelser, hvorefter Syge, Døde og Fra
værende blive regnede, som om de havde stemt m o d 
Loven. Derved vanskeliggjordes Dannelsen af Flertal, og 
Lovens Udførelse i det praktiske Liv blev derved hidtil 
forhindrer. Tillæg lil Loven, der har Iii Formaal al gøre 
en Ende herpaa, blev vedtaget i 1898 og 1899 i Under
huset, men udstemt i Overhusel med een Stemmes Flertal. 
Nu (1900) er imidlertid et saadanr Tillæg til Loven ende
lig vedtaget i begge Ting, og Loven har modtaget en Skik
kelse, der gør den brugelig. 

Efter at have givet de foransIaaende faktiske Oplys
ninger gaar Senator Bucklin over til at opgøre Resultaterne 
af sine Undersøgelser. Med de forestaaende Forandringer 
i den danske Skattelovgivning for ·øje, vil hans Udtalelser 
formentlig have saa meget Ærinde Iii og saa stor Interesse 
for danske Læsere, at de har Krav paa at aftrykkes ordrer. 
Han siger da som følger: 

"Som de ovenstaaende Kendsgerninger viser, har 
den Avslralske Grundværdiskat virket tilfredsstillende, efter 
at først dens Resultater er bleven almindelig bekendte. Der 
er ikke gjOrt noget Forsøg paa at faa den tilbagekaldt; 
tværtimod, den er bleven udvidet og forbedrer. Saa snarl 
den blot i nogen Grad er bleven sat i Virksomhed i hvil
ken som helst af Kolonierne eller i ~t hvilket som helst 
Distrikt, er al Modstand ophørt, og den er da bleven mod
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taget selv af de konservative Partier som en varig Institu
tion. Folket i Kolonierne stemmer aldrig imod den, saa 
lidt som imod dem, der har gjort sig til Talsmænd for det 
i Loven indeholdte Princip. Den er vandret fra Koloni 
til Koloni, og udvidet fra Stats- til Kommuneanliggender, 
efter at talrige andre Skattesystemer er bleven prøvede. 
Dersom disse Kendsgerninger alene gjaldt en enkelt Koloni, 
eller kun Grundværdibeskatning af en speciel eller lokal 
An, vilde de ikke være saa overbevisende. Men naar 
Principet, at beskatte disse Grundværdier, der opstaar over
air, hvor Civilisationen naar hen, er bleven prøvet gennem 
mere end 16 Aar, under forskellige Lovgivninger og Be
tingelser, af forskellige Lande og Folk, med stadig d e t 
s a m m e e n s a r t e d e h e Id i g e R e s u I t a t, saa kan Spørgs
maalet om Lovens praktiskeGennemførlighed og Visdom, som 
et Middel til at opnaa Skatteindtægter, ikke mere med 
Held behandles som en Sag, om hvilken der kan strides. 
Det Resultat, jeg er kommen til efter omhyggelig Betragt
ning og den mest nøjagtige Undersøgelse af alle de Op
lysninger, jeg kunde tilvejebringe, er, at den avstralske Grund
værdiskat er den bedste finansielle Forholdsregel 
o g d e n s t ø r s t e s o c i a l p o I i t i s k e S e j r, s O m n o g e l 
Land eller Samfund nogensinde er naaet li!." 

Det er da ingenlunde nogen maadeholden Lovtale, 
Senaror Bucklin saaledes holder over Grundværdiskatten 
i Avstralien: men de Resultater, som Skatten har frembragt 
overalt, hvor den er bleven indført, synes fuldt ud at hjemle 
hans Dom over den. - At paavise den fulde Aarsagsfor
bindelse mellem en Skattelov, og dens økonomiske Virk
ninger, vil selvfølgelig være lettere ved Love af mere radi
kal Karakter, end de i Avstralien vedtagne, hvor Skatte
procenten er saa lille, og hvor kun en meget ringe Del af 
Statsindtægterne tilvejebringes ved Grundværdiskatten. I 
Ny Zealand udgør den kun 6,07 pCt. af samtlige Stats
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indtægter, ikke medregnet Indtægter fra Salg af Sratens 
Jorder etc. I N Y Syd Wales 3,52 pCt. og i Syd Avstralien 
3,33 pCt. Allerede den Kendsgerning, ar Omkostningerne 
ved at opkræve en saadan ubetydelig Grundværdiskat er 
omtrent lige saa store. som om Staten øste a II e sine Indtæg
ter fra denne Kilde, bidrager til at komplicere Spørgs
maalet, fordi Renindtægten af Skatten derved uforholds
mæssigt formindskes. 

De rent finansielle Virkninger af Skatten er dertor for
holdsvis mindre betydelige, og de paaviselige direkte finans
politiske Følger af en Skat af saa ringe Beløb, har selvføl
gelig heller ikke fuldstændig kunnet revolutionere Sam
fundsforholdene. Dog saa meget kan i hvert Fald siges, 
at alle Skattens Virkninger har vist sig ar være til Gavn 
for det Samfund, der har indførr den. Og selvom en mere 
udstrakr Anvendelse af delte Skalteprincip utvivlsomt vilde 
have medført langt større og mere heldbringende Virknin
ger, er der maaske næppe nogen større Skade sket ved at 
gaa langsomt frem. Gradvise Reformer er konservative 
Sikkerhedsventiler, for hvilke der alrid kan aabnes, naar 
fornødent gøres. 

Men ved Siden af de direkre finanspolitiske Virkninger. 
har Skatten ogsaa haft dybt indgribende indirekte 
s o c i a I p o l i t i s k e Følger: Tilfredsheden med den i de rre 
Kolonier. der opkræver Starsindtægter ved dens Hjælp, 
har nemlig været saa sror, at den er et stadigt Diskussions
æmne paa Møder og Mand og Mand imellem i ikke med 
der Formaal for øje ar faa den ophævet eller formindsket, 
men tværrimod for at faa den forøger. Men de økonomiske 
Virkninger af denne offentlige og privare Drøftelse, har 
maaske værer større end hine direkte Virkninger af Loven. 
Om en Del af den aarlige Grunclrente tages af Statskassen 
gennem Beskatning. vil ikke have nogen videre Indflydelse 
paa Srørrelsen af denne aarlige Grundrente ; men derimod 
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er man nu naaet til fuld Klarhed over den vidtrækkende 
socialøkonomiske Sidevirkning deraf, nemlig at e n M æ n g
d e j o r d, d e r a f S p e k u Ia t i o n e n h o Id e s u d e a f P r 0

duktionen, kastes paa Markedet, takket være 
G r u n d v æ rd i s k a t t e n. Men Markedsprisen paa jord er 
overalt i Verden ganske lig den kapitaliserede Værdi af 
den Del af den nuværende og den fremtidig forventede 
Grundrente, der tilfalder E j e r e n. Naar der er Sandsynlig
hed for en fremtidig Forhøjelse af jordværdien, virker dette 
til at forøge Spekulations-Grundværdien m e re end den 
øjeblikkelige Forhøjelse af Grundrenten berettiger til, og 
Resuhatet heraf er, at jorden her, som overalt, i nogen 
Grad holdes tilbage fra Salg, fordi de Brugere, der ønsker 
at erhverve den, ikke kan betale den af Spekulationen for
lods opskruede Pris. Naar der imidlertid er en stærk 
Sandsynlighed for en Forøgelse af G r u n d v æ r d i's k a t t e n, 
da vil der ske det m o d s a t t e: Grundejerne vilde blive 
ivrige for at s æ Ig e selv for mindre end den kapitaliserede 
Grundrente j men derved vil tie, der ønsker at bruge jor
den produktivt, blive i Stand til at komme i Besiddelse 
af den, uden paa Forhaand at maatte forkrøble deres Pro
duktionsevne ved at betale (eller forpligte sig gennem Pant
sætning til at betale) de opskruede jordpriser. Denne Ten
dens mod en Formindskelse af Grundrentens Spekulations
værdi er ogsaa let kendelig overalt, hvor Grundværdiskauen 
derovre er bleven indført, til stort Held for dem, der ønsker 
at benytte Jorden produktivt. 

I Ny Zealand er Befolkningen imidlertid tiltaget saa 
stærkt, og der har siden Grundværdiskauens Indførelse 
været en saadan Trivsel af alt Erhvervsliv, at Markeds
værdien af Koloniens jorder, i Følge Skattevurderings
mændenes Ansællelser, siden 1892 er steget med over Kr. 
157,600,000. Delle viser, at Grundværdiernes Forøgelse har 
mer end erstattet Grundejerne (:J: samtlige Grund
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ejere) deres nye Grundværdiskat, medens samtidigt Antallet 
og den samlede Værdi af Bygninger og andre Forbedringer' 
er steget i et endnu langt stærkere Forhold. 

Det er disse indirekte sociale Virkninger, der 
h a r g j o rt S k a t t e n t i I d e n S u k c e s, s o m d e n h a r 
været overalt, hvor den er bleven prøvet. Som 
bekendt hævder Grundværdiskattens Tilhængere, at overalt, 
hvor den drager ind, der vil den have Fremskridt og 
Trivsel i sit Følge. Lad os da se, hvorledes Skatten i 
hver enkelt Koloni har opfyldt disse Løfter, som gjordes 
paa dens Vegne. 

Grundværdiskatten indførtes i Syd Avstralien i 1884, 
netop da Grundværdierne var paa deres højeste Punkt 
overalt. Siden da har der ikke, skønt Skatten jo finansielt 
er meget ringe i Beløb. været nogen Handelskrise af nogen 
Art, og den store Bankpanik, der drog hen over Verden 
i 1893, fik ikke en eneste af Koloniens Banker tit at standse 
sine Betalinger, medens 13 af de 25 seddeludstedende Ban
ker i andre Dele af Avstralien maatte lukke med Passiver 
paa ialt ca. Kr. 1,890,000,000. Hovedgrunden hertil var, 
at Skatten havde forhindret Spe~ulation i Grund
v æ rd i e r. I andre avstralske Kolonier, hvor ingen Grund
renteskat havde holdt igen, havde Spekulationen opskruet 
jordpriserne langt ud over deres naturlige Højde, og Bank
erne, der her som overalt baseres paa Grundspekulatio
ner og Monopolværdier, ramlede sammen som Korthuse, 
da Krachet kom og Krisen fik Jordpriserne til at falde med 
svimlende Fart. Men i Syd Avstralien gik ikke en eneste 
Bank i Stykker. Tværtimod har Befolkningen været i en 
stadig og betydelig Stigning i de sidste 16 Aar, og forret
ningskyndige Mænd i Kolonien hævder, at dette, saavel 
som den stærkt forøgede Byggevirksomhed, skyldes den 
ubetydelige Grundværdiskat, der paalagdes for 16 Aar siden. 
Og alt dette har fundet Sted til Trods for hin Krise og 
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til Trods for Aabningen af rige Minedistrikter i andre av
stralske Kolonier, til hvilke naturligvis en Del af Koloni
ens Befolkning drager. Premierministeren i Syd Avstra
lien synes derfor at have god Grund til i et Brev til 
Senator Bucklin at udtale, a t han uden Betænkning kan be
svare med j a hans Spørgsmaal, om Grundværdiskatten har 
været en finansiel-økonomisk Sejr, a t Beklagelser over 
den saa at sige aldrig høres, og a t der er al- god Grund 
til at vente en snarlig Udvidelse af Principe!. 

I 1891 indførtes Grundværdiskatten paa N y Z e a Ia n d. 
Ogsaa her efterfulgtes Overgangen til delle Skatteprincip 
øjeblikkelig af økonomisk Opsving. Før Indførelse af Skat
ten befandt Landet sig i den sørgeligste Forfatning. Speku
lationen havde bemægtiget sig al dyrkelig jord. Millioner 
af Tønder Land frugtbar jord he'nlaa udyrket eller i daar
lig Drift, medens i Byerne de Arbejdsløses Skarer 
voksede og voksede, og Arbejderne flyede fra Landet i 
Tusindevis for at søge Ret til Arbejde i andre Lande. Og 
under air dette steg Pengekrisens truende Uvejrssky stadig 
højere i Horisonten. Forgæves havde Arbejderne i 1890 
forsøgt ved Hjælp af Kæmpestrejkens tveæggede Sværd 
at riltvinge sig menneskelige Livsoetingelser. Det brødes 
som Glas mod de store jordspekulanters passive Modstand 
og saarede kun den Haand der førte det. Arbejderne sul
tede videre eller flygtede fra Landet. 

Da var det at Valgene gav de frisindede Partier Over
taget i Parlamentet. Valgkampen havde faktisk staaet om 
G r u n d v æ r d i s k a Il e n, og Sejren betød derfor dens Ind
førelse. Med et Slag forandredes nu Tilstanden. Arbejds
løn fordobledes, Arbejdsdagen forkortedes, Livsfornøden
heder sank i Pris, og de Arbejdsledige fik Arbejde. Fra 
1891 til 1898 voksede Ny Zealands dyrkede Arealer med 
3,522,091 Acres (en Acre - om tr. 6 Skpr. Land), medens 
Arealer besaaede med Græs forøgedes med 3,278,501 Acre, 
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og Forbedringer af forskellig Art foretoges for er Beløb af 
Kr. 142,740,000. Udvandringen, der havde værer nær ved 
at affolke Lander ikke alene ophørre øjeblikkelig; men 
det første Aar efter Grundværdiskatlens Indførelse oversteg 
Indvandringen Udvandringen med 15370 Personer, og Ko
lonien har lige fra den Tid vedligeholdt en betydelig Over
skudsindvandring. Medens Jærnbanetakster, Fragter og 
Porto en bleven n e d s a t te med ganske betydelige Beløb, 
indestod der i 1900 i Sparekasserne en Sum af ca. 330,000,000 
Kr., indsatle af Arbejdere. Sluttelig maa det fremhæves, 
at, da Uvejrsskyen endelig brast, da i 1893 den uafven
delige Pengekrise kom, gik det her som i Syd Avstralien, 
at ingen Bank behøvede at standse sine Betalinger, medens 
det økonomiske Fremskridt gik sin uhindrede Sejersgang 
over Landet til Trods for Paniken. 

Der er dem, som vil tillægge den i 1894 vedtagne 
Lov om t vu n ge n Vo I d gi f t i Arbejderstridigheder og 
andre saakaldte "Arbejderlove" hele Æren, eller en Del 
deraf, for Ny Zealands blomstrende Tilstand. Herimod kan 
henvises til den Kendsgærning, at Trivslen indfandt sig i 
1892 efter Grundværdiskatlernes Indførelse, medens i 1895, 
da den nævnte "Arbejderlov" traadte i Kraft, ingen til
svarende Opgang i de sociale og økonomiske Forhold fandt 
Sted. Der er endogsaa dem, der mener, at "Arbejderlove" 
af denne Art snarere kan hindre og sinke alt sandt Frem
skridt, en Betragmingsmaade for hvilken grumme meget 
lod sig anføre. Betegnende i saa Henseende er det, at 
T o m Ma n n, den bekendte engelske Socialistfører, der for 
nylig udvandrede til Ny Zealand, i en Artikel i Tidsskrif
ter "Nineteenth Century" meddeler, at Arbejderne be
g y n d e r a t b e t r ag t e d e o p r e t te d e V o l d g i ft S d o m
st o l e med Mis ti II id*). - Men hvorledes detle nu end 

*) Se ogsaa de engelske Fagforeningers afvisende Holdning dertil paa 
sidste Aarsmøde. 



i 

17

monne være, saa er det klart. at Love af denne Art er 
aldeles ude af Stand til at fastsætte de Forhold, der be
tinge Løn eller Priser. Thi disse Forhold hidrøre fra økono
miske Naturlove, mod hvilke menneskelige Love intet for
maar, og bestemmes af hele den økonomiske Tilstand 
Landet og Tiden. Dersom den økonomiske Tilstand tvinger 
Lønnen n e d og bevirker Arbejdsløshed, kan ingen Vold
giftsret forhindre dette, medens VOldgiftsretten omvendt ikke 
kan beskære Arbejderens Løn for en eneste Øre, naar de 
naturlige økonomiske Forhold driver Lønnen o p. Loven 
om VOldgiftsretter og alle de andre Tvangsforholdsregler 
til Fordel for Arbejderne, har muligvis formindsket Gnid
ningen mellem Arbejderne og Arbejdsgiverne; men videre 
kan deres Virkninger i Følge Sagens Natur ikke naa, 
eftersom begge Parter maa bygge paa de foreliggende al
mindelige økonomiske Forhold. Og selv i saa Henseende 
er det et Spørgsmaal, om det ikke er den ved den ny 
Grundværdiskat skabte øgede Efterspørgsel efter Arbejdere, 
der - ved at gøre Arbejdsgiverne noget mere imøde
kommende - har den største Del af Æren for Frem
skridtene ogsaa her. Hvorom alting er, saa har Virknin
gen af denne »Arbejderlovgivning" i første Række været 
at forplumre Oversigten over Virkningerne af Grundværdi
skatten, og derved forsinke Fremskridtet ad saadanne mere 
rationelle og fundamentale Baner. Den Skade, disse Ar
bejderlove i saa Henseende har gjort, kan sikkert fuldt ud 
opveje, hvad Gavn de m a a s k e har udrettet i andre Ret
ninger. 

At det imidlertid ikke er lykkedes at aflede Folkets 
Opmærksomhed fra Grundværdiskartens alt overvejende Be
tydning, fremgaar af et Brev til Senator Bucklin fra Ny 
Zealands Førsteminister, den nu næsten for velbekendte R ic h. 
S e d d o n, hvori han som Bevis paa, at Skatten har været 
en økonomisk Sejrvinding, anfører, at ved de sidste Par
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lamenIsvalg var der ikke en eneSle af de konservalive Valg
kandidaler, der havde Mod lil al erklære sig for Skallens
Ophævelse. Han udralle yderligere, ar der ikke kan være
nogen Tvivl om, ar den har sin Slore Andel i Koloniens
nuværende Trivsel, - en Udralelse, som sikken nok vilde
have Iydr endnu gunsligere, om ikke Seddon selv, som
I::ader lil Voldgifrsloven og de andre Arbejderlove, ogsaa
var nødl lil ar omfalle disse sine Hjærtebørn med sin rige
Faderkærlighed.

I 1895 ved loges og i 1896 lraadre i Krafr Loven om
GrundværdiskaI i N Y S Yd Wa Ie s. Delle var nu næsten
3 Aar efter Pengekrisen, der havde raser med sin fulde
Voldsomhed i Kolonien og efrerladl en TilSland af Nød og
Forvirring. Arbejdslønnen var elendig, Forrerningslivel øde
laglog demoraliseret. Registeret for Arbejdsløse for de 3
Aar forud for Lovens Ikrafnræden udviste, at er i er nyt
Land rent ud forfærdende Antal af Arbejdsløse havde meldr
sig for at søge Arbejde, nemlig henholdsvis 12,145, 13,575
og 14,062. Ogsaa her flygtede Folk bort fra Lander for
al søge Arbejde andelsleds, og Forbrydelser hørre til Dagens
Orden. Alt delle forandredes som ved er Trylle-.
s Ia g ved Lo ven s Ved ta ge Is e. Lønnen steg, Forrer
ningsliver antog sunde og normale Former, og Arbejdsløs
heden formindskedes saaledes, ar i de tre Aar der fulgre
paa Skallens Indførelse Antallet af arbejdsløse sladigt sank
fra 6,427 i 1896 ril 4,167 i 1897 og 3,843 i 1898. Samtidig
nødre Skallen Ejerne af et SIOrt Antal af de urimelig mange
Jordejeridomme, der henlaa udyrkede for ar afvenre
Prisstigning, til at udsrykke disse i Lodder, egnede til
Dyrkning. Som Følge heraf steg det dyrkede Areal i Ny
Syd Wales i de tre følgende Aar som fulgte efter Skallens
Ikrafllræden med 905,867 Acres eller mere end 50 pCt.
af hele der indtil da under Dyrkning værende Areal, me
dens de forbedrede økonomiske Forhold bevirkede en be-
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ty~elig Aftagen i Forbrydelsernes Antal. Indvandringen til
Kolonien for de tre Aar har oversteget Udvandringen med
S, I09 Personer, medens i Nabokolonien Viktoria, hvor
ingen Grundværdiskat findes, Udvandringen oversteg Ind
vandringen med 50,403 Personer. Aarsagen til den stærke
Udvandring fra Viktoria var væsentlig at søge i en aldeles
usædvanlig Tørke, der ogsaa, som vi skal se, hærgede Ny
Syd Wales, dog uden der at drive Folk fra Kolonien. 
At Folket ogsaa her har forstaaet at paaskønne Grund
værdiskatlens Velgærninger, viser den Kendsgærning, at
ved de j 1898 afholdte Parlamentsvalg, hvor Kampen væ
sentlig stod om Lovens Ophævelse, blev dens Modstandere
komplet slaaede.

Her i Ny Syd Wales har vi ikke som i Ny Zealand
nA r b e j d e r lov el< til at forplumre Spørgsmaalet i men som
i Syd Avstralien, og i Ny Zealand, saaledes har det atler her.
i et andet Land, paa en anden Tid og under andre
sociale og økonomiske Vilkaar, vist sig. at Grundværdi
skallen har været i Stand til at skabe varig Trivsel, hvor
før Nød og Elendighed sad til Højbords. Og detle har
den gjort i k k e under særlig gunstige NalUrforhold, men
tværtimod i et Land, der er berygtet for sin Tørke og paa
en Tid, da Tørken hærgede Landet saa frygteligt som
ingensinde før i dets Historie. Arbejderkommissæren for
Ny Syd Wales siger herom:

"Over Hundreder af Mile i Koloniens vestlige. nord
vestlige og sydlige Del saas ikke et Græsstraa eller nogen
Urt af hvilken som helt ArI. Faar døde i Millionvis og
Kreaturer i uhyre Antal. De som blev frelste, blev det
kun ved. at Ejerne med store Omkostninger drev dem til
mere begunstigede Egne af Kolonien og lod samle Blade
og Kviste til Foder for dem.

I adskillige Egne har ogsaa Bønderne og Mejeristerne
lidt alvorlige Tab.



20 

Hertil kommer, at i Størstedelen af de bedste Distrik
ter har ogsaa Minedriften været næsten lammet paa Grund 
af Vandmangel. Mange af Minerne ved Cobra og omlig
gende Distrikter blev tvungne til at ophøre med at arbejde. 

Det Foregaaende vil' give en svag Ide om det store 
Tab i Velstand for Kolonien i Almindelighed, hvilket Tab 
har indvirket i høj Grad paa alle Grene af Arbejdet og 
Industrien. Hundreder af Mænd blev ledige og søgte 
bon til Sidney for der at forøge de Arbejdsløses Hær." 

At under saadanne Omstændigheder Kolonien har 
kunnet gøre store og varige Fremskridt er ikke ret langt 
fra det vidunderlige, og turde være et fuldt tilstrækkeligt 
Bevis paa Grundværdiskattens store og dybt indgribende 
Evne til at fremtrylle Trivsel og løse det sociale Spørgs
maal overalt i Verden, hvor vor saakaldte moderne Civili
sation har skabt et saadant Spørgsmaal. 

Naar det nu til Slutning tilføjes, at de 4 Kolonier, 
der har indført Grundværdiskatten, i 1898 havde en Over
skuds i n d van d r i n g af t2,580, medens i de 3 Kolonier, 
hvor Skatten i k k e findes, U d van d r i n g e n oversteg Ind
vandringen med ca. 5,000 Personer, da synes jo ogsaa 
denne Kendsgærning tydeligt at pege paa, hvorledes den 
store internationale Menneskehed ubevidst anerkender, at 
der i Grundværdiskatten er Frelse og Lægedom for de 
fleste af vor Tids sociale og økonomiske Samfundsonder. 

Man indvende ikke, at det kun er. fordi Skatten er 
bragt i Anvendelse i "ny Lande" at den har kunnet staa 
sin Prøve. Side om Side med disse ligger der andre "ny 
Lande", hvor Grundrenteskatten i kke findes, men Ud
vandringen fra disse sidste "ny Lande" raaber højt om 
deres økonomiske Misforhold. Og hvor Grundværdiskatten 
er bleven indført er den jo netop bleven det, fordi de ny 
Lande - saaledes som vi har set, havde paadraget sig. 
alle de gamle Landes Alderdomssvagheder, voksende Ar



21 

bejdsløshed, lav Arbejdsløn, Striker og Udvandring paa 
den ene Side - vild Grundspekulation med derpaa føl
gende "Krach" paa den anden, og fordi man satte sit sidste 
Haab lil, at den skulde være den Livseliksir, som kunde 
indgive det svækkede Statslegeme fornyet Ungdomskraft. 
Skønt Medicinen er bleven indgivet i Doser saa smaa, at 
de næsten kunde kaldes homøopatiske, er Helbredelsen 
dog skredet frem ad med Kæmpeskridt, og hvis der endnu 
findes Sygdomsstof i Blodet, saa skyldes dette øjensynligt 
kun, at Kuren ikke har været skrap nok. Men delle er 
jo ogsaa anerkendt af Koloniernes Befolkning og Regering, 
og Ønsket om en Udvidelse af Principet er saa alminde
ligt, at en Forhøjelse af Grundskatten nu kun er et Tids
spørgsmaal.*) 

Vilde der ikke under disse Omstændigheder være al 
god Grund for vore hjemlige Lovgivere til at forsøge dette 
Middel, der har vist sig som en Helsebod for mange økono
miske Onder overalt, hvor det er blevet anvendt. Vilde 
det ikke nu, da Skauelovenes endelige Afgørelse forestaar, 
være en smuk Opgave for vort lille Land at gøre denne 
Sag til en Folkesag - ikke til nogen Partisag - og gaa 
i Spidsen, i hvert Fald for Evropas Vedkommende, med 
delle saa løfterige Fremskridl. Kunde vi - men delle er vel 
f o r dristigt et Haab - kunde vi gøre Skridtet saa stort, 
at vi (ialtfald efterhaanden, men efter en fastlagt Plan) 
kastede alle de ødelæggende Toldskaller overbord, og 
derved aabnede vort Marked, frit og fuldt ud for Pro
dukterne fra alle Verdens Lande, da vilde vi tillige have 
nærmet os mere til N e v t r a I i t e t s s a g e n s og Fredssagens 

*) Efter Meddelelse fra Ny Zealand, modtagne her i Januar 1903, har 
de nylig stedfundne Parlamentsvalg skaffer Regeringen et forøget 
Flertal, hvorfor der venres, at Grundværdiskanen nu vil blive forhøjer 
med l d. pr. L. (o: fordoblet) og samridig Toldskatterne nedsatte. S. B.. 
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Løsning, end ved et hvilket som helst Antal af Nevtraii
tetserklæringer. Ti da vilde ingen Srormagt længere have 
Interesse i at erobre vorr Land for at udvide sit Marked, 
men alle Stormagterne vilde have Interesse i Opretholdel
sen af vor Selvstændighed, for at bevare deres Marked. 

Men, som sagr, detle er maaske for dristigt et Haab. 
Kunde vi derimod ved Paalægning af en Grundværdiskat 
opnaa, at vore Kreditforeninger ikke mere helt og holdent 
kan sælge vort Fædreland til udenlandske Kapitalister, da 
vil jo allerede dette være en betydningsfuld national Tilgift 
til den Blomstring, som Erfaringerne fra Landene under 
Sydkorser tilsiger os, om vi følger deres Eksempel. 

Var det ikke værd at tænke derover? 
London, i Oktober 1902. 

E. G. 

Saavidt Hr. E. G.s Beretning, der bringer ny Klarhed 
over de sociale Fremskridr ovre i der fiærne Avstralien, 
og sætter disse i den rette Belysning. 

Førsr og fremmest vil det nu være klart, hvad der 
begunstigede de saakaldte Arbejderloves hurtige Fremkomst, 
detre nemlig, at der forud var gaaet e n ø k o n o m i s k U n
d e r b y g n i n g a f S a m fu n d e t g e n n e m g o d e S k a tt e
love, som skabte Grundlaget for økonomisk Frihed. Der 
kræves for det enkelte Menneske et vist Mindstemaal af 
Velvære for at han skal kunne tænke frit, og er endnu 
højere økonomisk Stade, for at han skal kunne h a n d I e 
frit og selvstændi&t. Og ligesaa kræves der for et Folke
samfund et vist Minimum af økonomisk Velstillethed i Fol
kers brede Lag, for ar der. egentlige Fremskridrsværk kan 
tage Fart gennem Omformning af Samfundets Institutioner 
og GøremaaJ. Et forårmet og udsultet Folk var altid frugt
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bar Muld for Reaktionens Sæd, greb vel stundom til Re
volution, men naaede aldrig til tryg Udvikling. Brødspørgs
maalet er vel ikke det st0rste, men det første Spørgsmaal, 
som maa løses, før der kan gaas videre. Thi permanent 
Sulteløn svækker Folkevilje som det undergraver Mandsmod. 

Og saa dernæst gør Beretningen klart dette, at netop 
S k a tf e love og intet andet er Midlet til økonomisk Frihed. 

Hvor vader vi ikke herhjemme rundt i Uvidenhed om 
hvad S k a t t e love egentlig er? Mange tror at disses eneste 
Opgave er at fremskaffe Summen af Midlerne til de offent
lige Formaal paa "læmpeligste" Maade - som om vi endnu 
levede under Enevælden, hvor det gjaldt at klippe Skatte
faarene med mindst mulig Skrig. Ikke en Røst høres fra 
de Ledende herhjemme til Forklaring af hver enkelt Skats 
n a t u r I i g e S a m m e n h æ n g m e d h ve r e n k e l t S a m
fu n d s u d g i f t - den eneste Begrundelse af Skattepligt, 
som findes. Endnu mindre drøftes herhjemme det endnu 
vigtigere: S k a t t e loven e s s o c i a I p o I i t i s k e V i r k n i n
g e r :l: deres Evne til Sideforskydning mellem Mand og 
Mand, i Samfundets daglige Hushold og Handelsliv, gennem 
Indvirkninger paa Varepriser og Arbejdspriser. Udover en 
en enkelt klarsynet Mands dygtige Arbejde i Toldsagen 
de indirekte Skatters Omraade - synes saadanne samfunds
politiske Virkninger af Skattelove næsten ukendte for dem, 
som i Danmark hidtil førte Ordet som Ansvarhavende. 

Men netop derom giver Erfaringen fra Avstralien os 
den ypperligste Lære. 

Just fordi Skattelovenes Betydning for de offentlige 
Indkomster derovre - den finanspolitiske - endnu er saa 
forsvindende ringe, fremhæver Grundværdiskattens Ind
virkning paa de socialpolitiske Forhold sig med enestaa
ende Klarhed og Skarphed, saa det er umuligt at tage fejl. 

Ved alene at belaste den p a s s i ve Faktor i .al Pro
·duktion, Jorden, frem kalder Skatten forøget Virksomhed, fordi 
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Afgifterne bliver uforandret, enten et j ordstykke anvendes 
godt eller daarligt, saa at den flittige jorddyrker og driftige 
Husbygger ikke belastes paa den dovnes Bekostning, hvad 
derimod sker ved Skatter paa Indkomst, Bygning, Forbed
ring og deslige. 

Ved at sænke Prisen paa jorden, letter Grundværdi
skatten derhos Adgangen for Menigmand til det store Mo
derskød for al Produktion, Fædrelandetsjord, - og over
giver denne paany til hele det store menige Folk, ikke ved 
vilkaarlig Uddeling af selve jorden, men (paa den eneste 
retfærdige Maade) ved at anvende den nøgne jords samlede 
V æ r d i til Samfundets fælles Fornødenheder, og derved 
give A II e lige Andelsret deri. 

Og da denne Værdi i Forvejen er Folkets Fælleseje, 
anerkendt som saadant i sit Princip ved den bestaaende bor
gerlige Lovgivning, og skabt af Samfundet som en Helhed 
(ved Naturens eller Samfundets Arbejde), og ved Folkets 
samlede Efterspørgsel hver evige Dag paany, saa tager 
Samfundet ved Grundværdiskatten kun tilbage, hvad Sam
fundets er, og lader urørt hvad den Enkelte har virket ved 
egen Flid. 

Heraf vil ogsaa fremgaa hvor meget man tager fejl, 
naar man - som i "Tilskueren" - tillægger ikke blot de 
saakaldte "Arbejderlove" paa Ny Zealand, men ogsaa de 
egentlige L a n d love derovre Æren for Fremskridtet. Det 
er særlig paa dette Punkt, at der i Almindelighed hersker 
stor Misforstaaelse, naar man nemlig siger, at en Grundskat 
kun er praktisk gennemførlig i nye Lande, med deres 
særegne jordforhold. Denne Misforstaaelse er alt imøde
gaaet ovenfor af Hr. E. G., forsaavidt den hviler paa For
modningen om, at de "nye Lande" ikke lide af "de gamle 
Landes" sociale Skavanker. Men den har en dybere Rod, 
naar selv rettænkende Folk mener, at de nye Lande dog 
har den Fordel fremfor de gamle, at der i hine findes 
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store "uoptagne" jordstrækninger, der tillader en 
næsten ubegrænset Produktionsudvidelse. 

Der er i denne Paastand det Korn af Sandhed, der 
altid findes i folkelige Misforstaaelser. Det er rigtigt at 
"nye Landes" mest karakteristiske Egenskab er "den frie 
jord i Baggrunden". Saalænge Adgangen dertil for hver 
Nykomling virkelig er fr i - fysisk mulig og lovlig vær
net -, saa ejer det paagældende Land Betingelser, frem
for "gamle Lande", for økonomisk Frihed, og derved for 
materiel Samfundslykke ; thi Arbejdet paa den frie jord 
vil da altid være Minimum for den enkelte Normalarbej
ders Løn hos Andre. Dette er den sande Grund til den 
amerikanske Arbejders effektiv højere Løn - saa længe 
der er Adgang til fri jord i de forenede Stater. 

Men den Tid er snart forbi der som i andre Lande, 
hvor jordspekulationen er gaaet forud for Kolonisationen 
og har sat sit Udsugelsessystem i Stand f ø r Samfundsar
bejdets Komme. Kun er dette ikke Tilfældet, hvor Staten 
i visse nye Lande paa Forhaand har lagt sin Haand paa 
al jord, saa at Enhver skal have sin direkte Adkomst fra 
Staten, før han kaldes fuld Ejer. Saa er der virkelig en 
Adgang for Staten til at regulere jordforholdene, og der
igennem øve en ganske betydelig Indvirkning paa de so
ciale Forhold, hvortil Sidestykke vanskelig findes i det 
"gamle Land". Derfor knytter der sig megen Interesse til alle 
nye Koloniers L a n d Io v e. Men intetsteds er, saavidt vides, 
disse tilfulde udnyrrede som de burde,*) og sæ~lig gælder det, 
at de Ny-Zealandske Landlove aldeles ikke staar paa 
Højde med Landets S k a t t e love i sociale Virkninger, ja 
tildels endog modarbejder disses gode Resultater. 

..) En opsigrvækkende Undrageise danner dog den ryske Koloni "Kiaur
schou" i Kina, hvor derfor ogsaa er opnaaet forrræffelige Kolonise
ringsresulr.ater, se nærmere det af H. G. Foreningen udgivne Flyve
skrift .,Vestindiske Reformer". 
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Det er saaledes en Misforstaaelse, at Forbudet mod 
store Arealers Samling paa en enkelt Haand har videre 
social Betydning. Det er ikke i A r e a I e r n e s Størrelse, 
men i den stigende jordværdis Uangribelighed, at Monopol
magten ligger, og d e n berøres kun ved Skattelove, nemlig 
saadanne som gør det ufordelagtigt at have større jord
arealer under Eet, end de naturlige Forhold tilsiger. 

Det er fremdeles en Misforstaaelse, at "evigt Fæste" 
(paa 99 eller 999 Aar) efter engelsk Ret i mindste Maade 
er reelt forskellig fra almindelig fuld Selvejendomsret efter 
germansk og dansk Ret. Den nævnte engelske Form for 
Overdragelse har vistnok særlig Tiltrækning for de Kolo
nister, der fra Gammelengland er indlevede i dennes sær
lige ældgamle Landlove, hvorefter II Herlighedsretten " altid 
er hos private "Landlords". Ved i Kolonierne at lade 
Staten forbeholde sig denne rent titulære Rettighed, er der 
for Angelsakserne ligesom en symbolsk Frigørelse for den 
forhadte "Landlordism". Men Formen "evigt Fæste" giver 
i sig selv ikke Brugeren for en PenJ'lY økonomisk Fordel. 
Og skal der købes ved Indskrænkninger i Fæsterens fulde 
Raadighedsret over jorden, saa er det en Foranstaltning til 
Skade for· al dygtig Kolonisation og uden Gavn for Nogen. 
Det er ikke ad disse Veje, man retter noget "Stød mod 
Monopoliseringen af Landet", som Nogle mener. Nej, Prø
vestenen for Koloniernes (som for vore egne Kommuners) 
Dispositioner over den egentlige offentlige jord ligger ikke 
i F o r m e n for Afhændelsen, men i V i I k a a r e n e. 

Det er ingen Sag for en Koloni (som for en dansk 
Kommune) at sælge væk af den fælles jord til den Højst
bydende, og leve højt paa dette Forbrug af Aktiver; sligt 
er Svindel og intet andet. 

Selvom man faar til Samfundets Kasse den fulde Værdi, 
som j orden har i S a Ig s ø j e b I i k k e t, har man dog ikke 
varetaget Samfundets fulde Ret - men solgt den for en 
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Skaal Undser. Hvis man gennem Love for Salg af Fælles
jord vil bevare Samfundsretten ogsaa i Fremtiden og ud
øve gennemgribende sociale Virkninger, saa skal Styrelsen 
sælge den jord, den ejer, paa de Vilkaar: a t der ingen 
Købesum erlægges ved Overdragelsen, men a t der i Ste
det derfor erlægges en aarlig Afgift til Samfundskassen, 
svarende til Renten af den nøgne jords Værdi, s a a l e d e s 
som denne (sociale) Værdi i Tidens Løb vil 
h æ v e e II e r s æ n k e s i g, og saaledes, a t Køberen 
faar den fulde frie og ubegrænsede Raadighedsret over 
j orden, saa at han kan dyrke, besaa, forbedre eller bebygge, 
handle og vandle med den, uden at Samfundet i d e n Anled
ning paalægger ham mindste forøget Afgift, Skat eller Tynge. 

Under saadanne "Landlove" vilde Samfundet blive 
rigere og lykkeligere, jo flere Mennesker der kom til, -
thi hver eneste Nykomling vilde samtidig med, at han gen
nem sin jordlrang og Efterspørgsel paavirkede jordværdiens 
Stigning, faa lige Andel i dtt samlede UdbYlte af denne 
Samfundskassens voksende Velstand. 

. Men saaledes er de Ny-Zealandske Landlove netop 
i k k e. Man kan derovre faa jord i "evigt Fæste" med eller 
uden Ret til senere "Køb" af jorden. og man kan straks 
fuldstændig .,købe" den. Men i samtlige disse Tilfælde be
regnes j ordværdien alene efter Forholdene i SaJgsøjeblikket 
(eller endnu' lavere, hvad der gør Sagen værre), saaledes 
at Renten af denne Værdi er den fremtidige faste Afgift. 
Men derved har Landlovene ganske tabt deres Evne til al 
"hindre Monopoliseringen af Landet". Der er ikke det 
fjærneste til Hinder for, at der efter Afslutningen af saa
danne Køb kan dannes store jordmonopoler paa forholds
vis smaa Arealer - naar blot Beliggenheden er god.' 
Ingen direkte Forbudslov kan hindre Dannelsen af Syn
dikarer til Udnyttelse af Folkets voksende jordtrang. 
ja selv uden Dannelse af formelige Selskaber kan den 
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definitivt erhvervede ubegrænsede Ejendomsret, selv for
delt paa mange private Hænder, uden mindste Organi
sation etablere det fuldkomneste jordaagersystem, som tæn
kes kan. Det er som bekendt ikke i København just 
Grundejernes Foreninger, som driver Huslejen op, men 
det stigende Lejerantals forøgede Efterspørgsel. "Lejerne 
er Lejernes værste Fjender"! 

Løsningen af det egentlige Landspørgsmaal ligger alt
saa i k ke i det aabne "uoptagne Regeringsland i Baggrun
den". Og først ved Paavisningen deraf er bortryddet den 
sidste Rest af Berettigelsen til at tale om de nye Landes 
særlige Modsætningsforhold til de gamle Kulturlande. 

Nej, Løsningen ligger lige omvendt i S a m fu n d e t s 
F o r h o l d t i I d e n a I t o P t a g n e J o r d i P r i vat e j e, og 
der er ny.e og gamle Lande fuldstændig ens stillede. K ø
benhavn er lige saa fuldt som London, New York, Sid
ney og alle andre Storbyer omgivet af et Bælte af aaben 
Jord, skabt til naturlig Udvidelse af Byen med Befolknin
gens Vækst og jordtrang, men paa den skammeligste Vis 
holdt ude fra saadan bedst mulig Anvendelse ved det Sy
stem af Grundspekulation, der som en jærnring presser 
Befolkningen sammen i Storbyens Elendighed, og som er 
fremkaldt ved de nugældende daarlige Skattelove, der rent
ud præmierer Spekulationen og straffer Byggerier. 

Der er her, ar Ny Zealand og de andre avstralske 
Kolonier ifølge Senator Bucklins Rapporr har sagt det af
gørende Ord ved, gennem deres S k a t t e love, at paabe
gynde Dispositionen over jordværdien (modsat jorden 
selv) til Samfundets Behov saaledes som ovenfor er paavist 
og derved tillige drive Spekulationsjorden over til de flit
tige Hænder, der staar rede til at bebygge og anvende 
den, men som nu ikke kan naa den. 

Først ved at klargøre sig dette forstaar man, at ethverr 
jordmonopol herefter er umuligt derovre, efrersom hele 
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Jordværdistigningen efterhaanden vil glide over til Samfun
det, voksende med dette, med dets Behov og Fornøden
heder, med dets Arbejde og Virke. 

Og man forstaar da tilbunds, at Æren for de store 
lysende Fremskridt i Samfundsstyrelsen derovre i de fjærne 
Lande under Sydkorset hverken skyldes deres A r b e j d e r
love eller L a n d love, men ene og alene deres nye S k a t
t e love, L o ven e o m G r u n d v æ r d i s k a tt e n ! Og af 
Skattelovenes Virkninger i k k e de finansielle (der er uden 
Betydning endnu), men - de sociale. 

Efterskrift. 
Vor engelske Brevskriver, Hr. E. G., slutter sin Be

retning med nogle velformede Ønsker om, at de deri ned
lagte Tanker maatte blive alvorligt overvejede herhjemme 
netop nu under den offentlige Drøftelse af Skattespørgs
maalene i Danmark. 

Den danske Henry George Forening kan fuldtud slutte 
sig til disse Ønsker, og har ved Udgivelsen af denne lille 
Bog søgt dem fremmede paa bedste Maade. 

Det er i Virkeligheden paa Tide at det højt og alvor
ligt, i hele Folkets Paahør, siges til Folkets kaarne Mænd 
paa Tinge, at de svigter deres dyre Pligt og Folkets Ret, 
naar de undlader a t o ptage G rund v ærd is k a t te n pa a 
deres Program til snarest mulig Gennemførelse. 

Den ejer som ingen anden Skat Betingelsen for at 
blive Demokratiets samlende Ide i økonomiske Spørgsmaal. 

Den er alle andre Skatters direkte Modsætning. Thi 
medens alle andre Skatter har den trykkende Egenskab 
at gøre Skatteobjektet d y r e r e, vanskeligere at erholde 
(Told- og Forbrugsafgift) eller at straffe Fremskridtet og 
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Fliden eIler ar befæste Monopolerne (Indkomstskat). saa 
har alene Grundværdiskarren den mærkelige Egenskab at 
gøre Skarreobjekret (Jorden) b i II i g e r e, lettere at erholde, 
ar belønne Fliden og Fremskridtet og at forhindre Mono
poldannelsen. 

Den er lerrere at udregne, paaligne, opkræve og ind
drive end nogen anden Skat, og vil herhjemme ikke kræve 
en eneste ny Embedsmand, eftersom det bestaaende For
valtningsapparat er fuldr tilsrrækkeligl. 

Den stiger a u t o m a t i s k med det offentlige Behov, 
forsaavidt derre skyldes produktive Foranstaltninger. Thi 
disse frembringe selv (endog før de paabegyndes, ved den 
biorre Forventning om dens Komme) den højere jordværdi, 
der betinger den højere Skat. 

Den frirager Borgerne for al Undersøgelse af Privatliv 
og Posekiggeri i Hjemmene, - og Ingen kan dog und
drage sig den, thi Jorden kan ikke skjules eIler bortføres, 
og Alle er vi daglig j o r d b r u g e r e. Selv Studenten paa 
6. Sal betaler alt nu hver Dag sin jordskat geunem "Hus
lejen". 

Den er den eneste Form hvorunder Udlændinge, der 
eje dansk jord, rarionelt kan beskattes. Og den vil derved 
tillige hindre, at dansk Jords Udbytte i sredse stigende 
Grad gaar over paa udenlandske Hænder - hvad der i 
Srilhed undergraver vorr nationale Liv. 

Den vil give de lovlige Myndigheder rundelige Midler 
ihænde ril at fyldestgøre ethverr samfundsnyttigt Formaal, 
uden raabeligt Kniberi eller talentløs Sparsommelighed i Utide. \ 

Den vil tillade Stat og Kommune efterhaanden at af
skaffe alle den uværende meningslø.se Told-, Forbrugs-, Ind
komsr- og Næringsskarrer, saavelsom Omsætnings-, Stem
pel- og Transportafgifrer, der tynger som en Mare paa al 
materiel Fremskridt og Udvikling. 

Den vil gøre det muligt ikke blot at standse med den nu 
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stedfindende nedværdigende Forøgelse af Statsgæld og Kom
munegæld - en Pantsætning af ufødte Slægter som fra ethvert 
Standpunkt er fordømmelig - men endog i en forholdsvis 
kort Periode at afbetale den nuværende offentlige Gæld, 
og derved rense Demokratiet for den Beskyldning for 
manglende Evne til hæderligt Finantsstyre, som Historien 
ikke helt uden Grund er i Færd med at paaklæbe ogsaa det. 

Og fremfor alt, Grundværdiskatten vil fuldbyrde den 
høje Retfærdslov : a t g i ve E n h v e r S i t, idet den redeligt 
inddrager de samfundsskabte Værdier til Samfundet, og 
lader den Enkelte beholde sit Arbejdsudbytte ubeskaaret. 
Derved er det, at den tillige løser Tidens Store s o c i a Ie 
Gaader: Spørgsmaalene om Arbejdsløse og Arbejdsløshed, 
Kvinders og Børns Arbejde og den unaturlige Sammen
hobning i Storbyerne, med al den Elendighed dentf følger. 
Thi alle disse Samfundsulykker har direkte eller indirekte 
deres Aarsag deri, at hin Retfærdslov hidtil ikke nok har 
gennemtrængt den borgerlige Lovgivning, men ofte direkte 
modarbejdes af denne. 

Grundværdiskatten kan indføres jævnt og læmpelig, 
uden Krænkelse af berettigede Interesser, i passende Over
gangsformer og uden Brud paa Udviklingen. I bestaaende 
Skattelove haves brugelige Udgangspunkter, og fuldt udarbej
dede Lovforslag og Finantsplaner ville være til Partiernes 
Raadighed, naar Ønske derom yttres. 

Efterat vi nu tillige have forelagt Offentligheden Be
viserne for, hvorledes Grundværdiskattens Indførelse er
faringsmæssig har vist sig at virke til Fremme af al sund 
økonomisk Udvikling i det Land, som antager Principet, 
- tør' vi nære det tillidsfulde Haab, at Tiden maa være 
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kommen til, at vore Politikere herhjemme kan og vil op
tage Tanken. 

Det er antagelig Folkets Ønske, at dets kaarne Mænd 
skal gaa foran og lyse op, finde Vejene og maale Dyb
derne, allsaa være Folkeviliens Vejledere samtidig med at 
de er dens Tjenere. 

Men for at kunne være dette, maa de lægge nøje Mærke 
til den Udvikling, der foregaar ude i Verden saavel som 
her hjemme; de maa undersøge Udviklingens Aarsager og 
bygge deres Arbejde for Folkets Fremgang paa den vundne 
Erfaring. 

Gør de ikke dette, vil Vælgernes Tillid til dem svinde 
i samme Grad, som den almene Oplysning vokser. 

Den Sag her er Tale om, er simpel og let at fatte, 
naar Viljen er der. Men Forstaaelse af den er ensbety
dende med Ønsket om dens Gennemførelse, og dette 
Ønske giver sig Udtryk gennem Valg af Mænd, der vil 
fremme den. 

Maatte vore Lovgivere forstaa dette l 
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