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Måske er det de samme spasmagere, der synesdet er utroligtmorsomt at fjerne K'et i skiltene for "Ka
nalrundkirten«, som har forgrebet sig på tidsskriftet Grundskylds første to bogstaver. Men i hvert fald
sigerDanmarks Retsfarbund nu pænt undskyldpå Lyngbyvej.

Bogstavelig politik
-Historie

Inde på Lyngbyvej lidt syd for
Vangede residerer det lille po
litiske parti Danmarks Retsfor
bund, som kun få af vore yngre
læsere formentlig kender ret
meget til Partiet udgiver tids
skriftet -Grundskyld- og
markerer sig mest ved at gå
ind for frihandel og agitere
imod det europæiske frihan
delssamarbejde i EU, men har
ellers ikke ret meget at skulle
have sagt i vore dage.

Når vi alligevel rusker lidt
op i Danmarkshistorien, skyl
des det, at vort tillægs bogre
daktør forleden vendte hjem

....au redaktionen efter en taxa
tur, hvorunder hun fik et hef
tigt grineanfald, just da hun
passerede partikontoret

Al billedet man ser hvorfor.
Nu kan vi så lige forklare

den opvoksende slægt, at par
tiets ideologi oprindeligt ba
serer sig på nogle ideer af en
amerikansk politiker og jour
nalist ved navn Henry George
(1839-97). Han havde bidt sig
fast i den tanke, at de arbejds
frie, sarnfundsskabte-tndtæg
ter fra de stigende jordpriser
(jordrenten eller grundskyl
den), bare skulle inddrages af
staten, så var alle andre end
grundejerne behagelig fri for
at betale skaL

Dette var muligvis ikke helt
dumt i industrialismens barn
dom i slutningen af 1870'erne,
da både grundejere og skatter
havde ganske andre dimen
sioner end nu. I vore dage er
det kun nogle få såkaldte
georgister, der forfægter ideen
og kan forstå den. De kan des-

værre ikke forklare os andre
den, mens de, der kan forklare
den, tydeligvis ikke har for
stået den (som en oldgammel
vits omgeorgismen lyder).

Imidlertid havde denne my
stiske grundskyld i mange år
en vis indflydelse på den poli
tiske debat herhjemme, til no
gen forvirring for den den
gang opvoksende slægt I
øvrigt især i de år da partiets
formand var lægen Viggo
Starcke (1895-1974), idet han i
en periode efter 2. Verdens
krig kom til at spille de radika
les rolle som slagterens finger
på vægtskålen iFolketinget

Noglevil nok mene, at parti
et af den grund har god årsag
til at sige undskyld, og måske
er det dem, der har pillet ved
bogstaverne på Lyngbyvej.

Lynch



Om Retsforbundet
og Henry George
grUNDSKYLD

- Har Bagsiden mon plads til
et par kdrrektioner? Spørger
Per Møller Andersen i anled
ning afopsatsen omgrundskyl
den på Lyngbyvej i m: 47. Na
turligvis har vi det, hvis der er
noget at korriqere; så her er
hans indlæg (i let forkortet til·
stand):

Dette indlæg skal ikke forsøge
at forklare Georgisme. Jeg lø
ber ikke her den risiko at
komme til at tilhøre den første
af de to grupper georgister
nævnt i artiklen (dvs. den
gruppe, som har forstået geor
gismen, men ikke kan forklare
den,red.).

Henry Georges teorier kan
jo dog godt være rigtige, selv
om de ikke forstås af alle.
Hvem forstår mon snurren el
ler tippetoppen? Dette indlæg
skal blot korrigere et par mis
forståelser - ret skal være ret
- og Retsforbundet skal ikke
have skyld for noget, de ikke
har haft indflydelse på.

De har i tidens løb ikke haft
indflydelse på ret meget - og
altså ej heller på de manglen
de bogstaver. Der ligger to
pavilloner på det angivne sted
på Lyngbyvej. Bygningen,
som undskylder sin eksistens,
tilhører ikke Retsforbundet,
der har til huse i den pæne
pavillon på den modsatte side
af indkørslen!

Den på billedet viste pavil
lon tilhører Henry George
Biblioteket, som er en selv
ejende institution uden for
bindelse til Retsforbundet
Biblioteket er åbent for alle,
også for ingeniører, hvilket
herved ermeddelt

Retsforbundet udgiver ikke
tidsslaiftet Grundskyld. Det
te udgives af Den Danske
Henry George Forening, hvis
tilknytning til Retsforbundet
ikke er anderledes end til de
øvrige politiske partier.

Retsforbundets ideologi ba
serer sig ikke på ideer af Hen
ry George, hvilket hermed
meddeles såvel den opvok
sende som den opvoksede
slægt Grundlaget for Retsfor
bundet er Severin Christen
sens retsfilosofi, og partiet blev
dannet af Retsliberalt For
bund i 1919.

Interesserede læsere kan i
begrænset omfang rekvirere
bøger af Severin Christensen
på Henry George Biblioteket
Severin Christensen var ikke
georgist, selvom grundskyld
(og dermed Henry George)
indgik i hans retsfilosofi Den
Danske Henry George For
ening blev dannet i 1902,men
foreningen var ikke medstif
ter af Retsforbundet

Med venlig hilsen
Per Møller Andersen

Tak for korrektionerne, hvor
af jeg i hvert fald tager den til
mig, at georgisterne nu åben
bart finder det vigtigt formelt
at lægge afstand til resterne af
Retsforbundet At Retsfor
bundet tilsvarende nu synes
at ville lægge en vis afstand til
Henry Georges ideer om
grundskyld, vover jeg overho
vedet ikke at kommentere.
Men foruden dette venlige
brev er vi blevet udsat for en
veritabellæserstorm af mere
eller mindre indignerede
henvendelser over vores util
børlige behandling af geor
gismen og Retsforbundet
Derfor er vi desværre nødt til
at ,vende tilbage til sagen i
næste uge for at forsøge at op
klare, hvad det egentlig er for

. noget, det der med grund-
skylden. .

Lynch

. Undskyld
På grund af sjuskeri kom vi i
sidste uge til at give Erik B.
Madsen æren for opsatsen om
decimalkommatering i nr. 46.
Æren ) ilkommer imidlertid
en vis '}v>M. . Hermed und
skyld til begge!
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