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A HBE.IUET for folk ets k. l'S forh edring ved en retfærdiger '
fi fordeling har mægtige mod st ander e. Ikke alene er
de niauge og mægtige, som direkte eller indirekte lever
højt pa folkets bek ostning og derfor mod sæller sig dets
øko nomiske frigørelse. Men før st og fremmest besk yttes
det hest i ende a f den kon ser vati sm e, der næsten uvilk år
lig linder det best ående rigtigt, en betragtning, de r dels
skyldes folks mangel på se lvs tændig tænk nin g, dels ska
hes og vedli geh old es af de begu nst igede klasser og ved
trykket af den ~ o lren tl ige m eni ng«, som magthaverne ad
så mange veje ka n forme.

Meden s der, n. r det gælde r a lmi nde lige økonomiske
spørg mål - f. ek . landbruget forbedring, ukrudls og
sny ltesva mpes bekæm pel e, - ikke falles pennefør ere og
cjhe llcr forst åelse a l, a t det pa disse felter gælde r a t tage
kr aft ig fat og g:l grundig til værk ', er det ganske auder
lede " nå r tal en blive r om den sociale øko nom i, om [olkets
trivsel, og udryddelse af ukrudt og sny ltesva m pe, de r øder
dets vels tand og kr aft , På delle omr årle vil man so m regel
fra ton ean givende side kun hør e de forsigtigste og mest
ove rfladiske foranstaltninger an befa let - m: ske endog hyp
pig kun mød e forsikri nger om, a t a lt Cl' væsen tl ig i orde n
og uroen k un el ud slag af uforst and og misundels e.

Desværre kommer nogle af de mennesker , der varmest
føler de hest . ende sa mfu nds for ho lds ut åleligh ed. til mod
deres vilje at bestyrke den ne vrango pfa ttelse. Nfil ' nemlig
lueren ikke ledsages ar gr un dig for st åelse, kommer man let
- und er det stærke indtryk a f de n ved de sociale mi 
forho ld fremkaldte nød - til uden videre a t tage del for
give t, a t enhoer rigd om er et rov fra folke t, meden s dog
fak tisk den rige stu ndo m la ngt m ere er oelqerer end ml

byt/er. Det Cl' j o netop et særkende for nutidens sa m fu nds-
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forhold. med deres :o ha lYfri konkurrence«, derc hlandin
af frihed og overgreb, al skønt udbytningen er kæmpe
mæssigere en nogensinde, er den næsten overalt summen
flettet med fuldstændig retmæssig fortjeneste . j ' etop derfor
er uretten i del moderne samfund så vanskelig al korrime
rigtig til livs,

i 1år åledes skellel mellem ret og uret er skjult i tus 
mørke og de virkelige misforhold er indhyllede i låge, kan
kampen mod dem ing en ret art få. Slagene træller tild els
i blinde, folk ser ikke, men [eler , klumper sig sammen, for
en es i magtstræb adskilles ved indbild le in leressemodsæt
ninger og fordomme. Skal kampen for del sociale spørgs
måls løsning føres med virkelig kraft, gælder det da om
al finde foregangsmænd, hos hvem del varme hj erte er
foren et med det gennemtrængende, klartskuende blik, så
de kan se lilbunds i lingen og drage de skarpe skellinier .
- Den virkelige sandsiger, der forener geniall grundsyn
med klarhed, har netop den evne at kunn e drage and 
heden således frem, at den bliver s. al sige umiddelbart
indlysende, . der ikke længere kan være tal e om benæg
telse, kun om fornægtelse, ikke modsigels e, kun modstand ,
og skellet s: led es drages m ellem rettens forkæmpere og dem.
der søger at holde på det bestående, trods dets : ben hare
uretfærdighed.

En sådan stormand og lysbærer har vi i Henry George.

Den hærende grundpille i Henry George hele tanke
gang har så mange sider og spænder s. vidt, al det, trod s
dens simpelhed , er vanskeligt i korthed og med få træk al
gengive dens omrids ; det er først ved at betragte dens
forskellige sider, man efterhånden får et levende indtryk af
dens h ele form og mægtighed og ser, hvorvidt den spænder.

l det følgende skal jeg forsøge at gengive dens m est
fremspringende omrids fra forskellig side set. Dybden i
den hele lankehygning erfares kun ved selv at genn em
vandre den.



Den mest iøjnefaldende side at, hvad jeg kalder grund
pillen i Henry Georges tankebygning er hans hævdelse af
alle menneskers medfødte lige ret til naturens riqdotuskiider
og hans p: visning af, h vorledes det Cl' fornægtelsen af
denne ~l'Und-rcl (som den linder sled overall i nutidens
sta ler), del' er den egentlige årsag til den udhytning og elen
dighed, del' trods vore forrasle fremskridt J1ndes i de »civili
serede e samfund.

.Jeg sigel' medfødte ret , fordi mennesket , så vidt som del
hal' l'et til at arbejde fol' sit livsophold , ogs å m: ha ve ad 
gangsrel til naturens rigdomskilder. Thi da vi intet kan
skabe af intet , men kun [reiubrinqe, fremdrage, er den,
del' afskæres fra disse rigdomskilder, fra jorden , afsk åren
fra al arbejde, alisa hjælpeløs.

Anerkendelsen af denne lige l'et er derfor ogs å øjensyn
lig den første zrundlov for el virkeligt rets-samfund, ud en
hvilk en al tale om :Dfri og lige adgang til erhverve er snak
i laget. An erkendelsen af nogles forret til jonlens rig
domskilder er jo nemlig ensbetydende med all e andres h en
visning til - 0111 de vil leve - da al titkøbe sig liv et ved
al yde, hvad jordens eje rmænd målte fordre i betaling fol'
tilladelsen til at arbejd e, hvad en ten denne belaling sa
bliver penge, ære eller frihed .

ld by lning af den arl får mere og mere betydning, efter
h. nden som jorden beslnglægges mere og mere og sliger
i værdi, Den bliver derfor stedse mere følelig, jo snævrere
pladsen bliver i samfundet , så den øges for hver nykomllug.
Og den har da også i vor lids læt slulted e samfund så al
sig e fuldslændig afløst den anden form af udbytning : del
ligefremme slaveri (so m ikke længere kan betale sig).

Den lige ret til jorden udgør sål edes en grunddel - og
det i vore dage langt den vigtigste - af den eth ver t m en
neske tilkommende ret lil uantastet at bruge sin arbejdskraft ,
som hn~ helst vil , og nyde sil arbejdes fru gt. Uden den
kan der , kort sagt, ik lee blive tal e 0111 virkelig an erkendels e
af ejendo msretten og den personlige frih ed .

Skal ejendomsretten virkelig holdes i hævd , ma alts å
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alles lige ret til fædrelandets jord hævdes , '1\ in gen sk al
tilkøbe sig tilladel e af and en mand til at leve og arbejde
i land el .

. Men tillige ml selvfølgelig den enkeltes ukrænkelige
brugsret hold e ' i hl svd , . t hi ogsr dette er cn nød vendig be
tingelse for , at den, som arbejder, kan hø st e sit arbejde '
frugt , da denne jo tid t først modnes å r inger efte r, at ar
bejd et er begyndt, s, uantastet jordbesiddelse er en forud
sætning for eth ver t betydeligt arbejde.

Til opnåels e af dette :dobbeltsidige formål ~er der kun
en vej.

Virkelig retmæssig jordbesiddelse, uangribelig i enhver
henseende, kan kun opnås ved , at besidd eren skadesløs
holder alle sine m edborgere, SOIl1 jo af ham udelukkes fra
at bruge denne del af det fælles fædreland. Men del vil
jo på andel dansk sige, at en h ver, der vil besidde jord og
grund uantastet , må betale [olket , hvad denne besiddel e
e r værd, d . v. s. forrente jordens værdi til samfundet .
Med ens man /lIl under en eller anden form (ved leje, for
pagtning, køb) bet al er andenmand for retten til jord ' n (h vad
der jo igen "il s ige, a t nogle m ennesk er i form af forpagt
ningsafgift , renter os v. kan til egn e s ig en del af, hvad den
arbejdende hefolknin g frembringer ), vil cn ret{ærdig ord
ning kræve, ;a t denn e afgift for retten til j orden tilfald er
[olkel,

Det maa sær lig fremhæves, at det s åled es i tørste linie
er [olkel som helhed, der forurettes ved de best ående forhold .
At delte er sa , vil m åsk e tydeligere tremg af et ekse m pe l:
Det er uomtvisteligt, at en godsejer lev er p befolkningens
bekostning og det i lige s. fuldt m ål som eg ne ns [atliq
lettuner (selv om den ene form af forsørgels e er forbunden
med tab af valgret m . m ., medens d en anden intet sådant
m edfører). Og dog kan godsejeren - såfremt han ikke
misbruger sin magt - ikke sig es at gøre sk år; i no gen
enkelt af beboernes retmæssige indtægt: og om han holdt
op mcd at kræve jordafgift af sine forpagtere og fæstere,
ophørte uretlen ikke derfor. Thi storforpagter en har l hen -
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bart ikk e ret li) at besidde sine vidtstrakte jord en ud en at
betale, h vad det er værd; fæstebonden har ikke bedre ret
til sin jord end han s nabo, den jordløse husm and , med
mindre ' han betriler for sin jord. Det gale er a ltså ikke,
a t de betaler, men at de betaler til godsejeren , hvem betalingen
ikk e tilkommer..Jordbesiddelse ud en betaling er uret, men
ure t mod folket, hvem betalingen tilk ommer som ska des løs
hold else, fordi besidderen ud elukker alle andre fra brug af
vedkom me nde jordstykke.

At jordværdien tilhører sam funde t som helhed kan
yder ligere god tgøres ved nærmere a t undersøge, hvad jord
værdi er og hvorledes den opstå r. - Prisen for alle slags
men nesk elige fre m bringe lse r - lige fra en digtsamling til
en sko børs te - er løn for de t deri nedlagte arbejde og til
faIdel' der for med rett e den eller dem, der har haft del i
frembr inge lsen. Men a nderle des med den nøgne jord. Jor
den sky ldes jo int et mennesk eligt arbejd e ; in gen kan der
for med fre mbr ingerens ret kald e sig dens 'ejermand og
fordre jordens værdi so m sin løn ; ingen kan stille sig i
veje n for den fælles ret. Men dertil ko m mer, a t jordvær
dien må siges a t være i egentligs te fors ta nd en samfunds
frembringelse. l en begynden de ll!Jbyg d er sclv den bedste
jord ud en værdi; i storbye n re præsenlerer selv den nsleste
mu dd erkrog en formu e, og værdierne øges for hver til
væ ks t i befolkningen , for hv ert fremskridt i værk flid. Men
ikke nok med at samfundet så a t sige ub evidst , ved sin
blott e tilvær else, fremkalder jordværdi. Ethver t økonomisk
foretagen de, so m sa mfundet foran stalter : ethver t jernbane
anlæg eller havneb ygningsarbejde. ethve rt sporvejs net eller
gas ledningsudvide lse, som sta t eller kommune lad er udføre,
giver sig direkte udtryk i jordværdistigning. Når man der
for stiller fordrin g om , at jordværdien skal tilfalde sam
fujid et , kr æver man kun værdier, som sa mfundet selv har
frembragt og derfor ha r enere t til.

S& svag er imidlertid følelsen for folkets ret, at disse
um åd elige samfunds værdier får lov til a t Lil11yd e privat e,
at fyld e tilfældige jordejeres og spekulan ters lomme ud en
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at folket protesterer. - .la, ikke nok med, at folket i for
dums undertrykkelsestid er nu lle linde sig i, at de her
ske ude klasser skød forpligtelsen til at svare jordafgift fra
. ig : Så fuldstændig er sa nse n for den fælles ret- hleven
sløve t, at man jo r. eks. hertillands nu være vidne til at
der under navn af demokrati og retfærdighed slås ' n
streg over folk ets sidst e rest af fælles -andel i land ets jord
værdi. (Den nu udsletted e »ga m m elska t« var jo en sådan
folk et som helhed tilhørende Lsle prioritet , værd omtrent
to hundred e millioner). Intet under, at man, hvor folk ets

fæll esej e sål ed es ka ste i gra m s til tilfældige hnrtkornsejer e,
ma gribe til al sken s uheldige midler 1'01' a t tilvejebringe.
hvad der kræv es til s ta tens husholdning.

Men herved er d inde på en anden og vigtig side a f
sa gen , nemlig spørgsnu let om, ad hvilken vej sa m funde t
rett elig skal sk affe sig indtægter ; et spørgsmål , der får vok
se nde betydning, all som staten naturlig får s tør re og større
opga ve r aL løs e.

For tiden til vejebringes de oll'en l1 ige indtægter ad de
mest for kelli garted e veje, der intet a nde t har tilfæll es, end
al der ved ingen af dem kan påvises no gen vir ke lig mo
ral k ret for staten til at fratage sine borger e den »ska t «,

den fordrer . Størsteparten af vore (og de øvrige s ta ters)
offen tlige indtægter til vejebringes jo S< ledes ved fole/pålæg
o. 1. , h vorved allsi borgern es forbrug bliver nu leslok for
ska lle n , skøn t det sel vsa gt ikke kan være ms lestak for
skattepligten.

Sel v om indkomst- og formueskatter er af en mindre ond
ar tet natur, og kravet om der es indførelse ofle bæres oppe
a f en vis humanitetsfølelse og »dem ok ra tis k« s trø m ning, er
det egen tligt ikk e bedre bev endt m ed dem, naar de sk.al
mål es med retfærds-alen. J eg tænk er her ikke særlig på det
posekiggeri og anden dårligdom, de foranl ediger. Men det
lad er sig absolut ikke nægte, at hverken en mand ' ind
tægt elle r formu e a fgiver en virkelig mål est ok for hall
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s ka tte p lig t, d . v. s. for , hvad m edborgerne har l'et til a l
fra tage ham . Om end nemlig en h ver nu føle forpligt else
til Iler evne at hj ælpe sin næst e, kan s evne n - ikke være
mål for næst ens ret til a t tage ; det ene m enn eskes s tø r re flid
elle r spa rs om melig he d give r jo dog ikk e medborgerne nogen
sæ rl ig {ordring på ham.

Det anføres gærne til forsvar for s, dann e ska lle r, al del
hy pp ig er i kraft a f særbeg u ns tigelse r og ved udnyttels e a f
socia le mi s fo rhold a t sto r-ind ko ms ter til vejebringes . Men
de t vir ke lige radikal e middel m od slig ud b -tning er d a ikke
a t tage nogle procen t a f a lle indkomst er - fortjente og
ufortjente - i flæng, men derim od a t ophæve de uret fær
di ge love, hvorp å udhytniugcn h vil er .

Det enes te virkelige fors var for a lle di sse ska lle r er der
1'01', a t s nød bryd er a lle love- og a t s ta ten ska l ha ve midler
og de rfor m, gri be ' til s lige tyngende og uretmæssige ska lle 
pål æg, hvorved den gø r indgr eb i borgernes retmæssige
ind tæg te r.

Men so m vi a lt hul' se t Cl' denne nød stilst and ikke vir
keli g til st ed e. Jordoærdien, eler s tad ig s tige r med sa m fu n
det s væ ks t og - so m ovenfor påvis t - er s ta te ns retmæssige
eje, Cl' jo tillige dens na turlige indt ægtsk ild e. Ku n fordi vi
I1U tillader, a l jord værd ierne uretm æssig til llyder privatman d,
savne r s ta ten 'in naturlige fød e og m å snylte på borgernes
pri vat e indtægter.

Dell e nu vendes om , Befolkningen m å befri es for per 
son lige s ka ller, sa m tidig med a t jord værd ierne inddrages i
de t offe n tliges kasser ved, a t d ' I' p: lægges ethver t gru nd
s tykke en afg in i forhold til del. væ rdi. Her ved vil a lts å
foruden personlig ska tte fri he d o pnås, at efterh ånde n den
hele jordværd i kommer sa m fu nde t so m helhed til go de,
m ed en s de s tedse voksende jordværdier nu , da d tilfald er
private ejere, er en kilde Lil s ta d ig voksende ulighed, s tedse
s tø rre ufortjente indtægter.

Her ved vil også den rette grænse væ re truk k 'n mell em
sam fu ndets og den enkeltes ret , og den relle mal esto k for
skattepligten væ re fund en. Thi med en s hver ken forhru g,
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indtægt , for m ue, er hvervsa rt, Iarnili elorsørgelse elle r noget
a nde t såda nt kan være m ål c tok fo r, h vad m edborgerne har
ret til at tage fra mi g, er derimod min ska ttep lig t tyd eli g

udtrykt i nærtlien a f d et jordst ykke, j eg lægger beslag på
og s: led es ud elukker min e m edhorgere lb. Ik ke hvad jeg
udretter, men h va d plads j eg fordrer i del fæ lles værks ted,
el' m ål estok fo r, h vad jeg er værk fællerne s kyld ig. Ved ind
føre lse n af jordværdia fgift som ene te s la ts ind tægt vil sa
led es del s to re s ka llespø rgsmål væ re løst og en hver få sil:
samfundet de værdier, som det s kaber, den en kelte del uhe
s k årne udbytte a f sin vir kso m hed .

Men løsningen af delle s ka ttepo li tiske spø rgsm ål og ret
ord n ingen af forholde t mellem samfun de ls og de en ke lte
m enneskers ret 'er kun en side af agcn. Ved a t sam fu nde t
til egner s ig jorde ns, a lle d c na tu rlige ri gd om skilders , væ rd i,
læ gges der ogs: fa sl gr un d i s det socia lc spørgs nu ls « hænge
dynd . Ikk e a lene a l s ta ten ge n ne m den voksende jordværdi
få r midler i hæ nde til løsn ing af de ma nge p, trængende
opga ver i retning af bet ryggel se og formi lde lse a f til væ relsen
(a lm en a lderdo msforsørgelse osv.), Me n førs t og frem m e. l

vil derigen n em folk selv blive sal i s ta n d til a t s ik re . ig
tål eli ge kar og værge sig m od udbytning.

Mest iøjnespringende er i denne h en seende vir k n ingen
af toldens (og dermed også beskyllelseslold en s) a fska llc lse,
id et der jo nu a d di sse vej e gøres bet yd eli ge s ka r i na vnl ig
s måfolks indtægter til fordel dels fo r del offen tl ige, del
private interesser. Men hvor vigtig end denne side af sagen
er, overg i s den dog i betydning a f den ind virkning, refor
m en vil ha ve på del øko no m is ke liv i sin helhed ved a l
frig øre a rbejde t og gø re del til den herskende s to r magt.
Dette skal h er dog kun korteli g antydes .

Udby ln ing vil jo i videre . for st and sige : a t til vend e sig

tjenest er a f a nd re uden a t yde til svarende ge n tjeneste.. Cl'

m an bort fra den m el' elle r mindre kriminell e udbytni ng
ved hedrag og vold og holder sig til hovedsagen, den ø ko-
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nomiske udbytning, vil man altid linde, al dens grundvold
Cl' herredømmet over rigdomskilderne, over jorden.

Som herredømmet over landel jord var livsnerv .n i
qodsejeruælden, er den liv "ne r ve n i den m ere moderne ud
bytningsform, del' m ed et mindre betegn ende navn kaldes
»ka pita li men s (elle r pengevælden ), og som ha l' afløs t gods
ejervæ lden ov erall, hvor jordens rigdomski lder er bleven
fri ge ns ta n d for køb og salg.

Ikke besiddelsen af nok så mange arb ejdsprodukter
() kapital e}, Se som bygninger, kvæg, maskiner osv., gi vel'

magt ov er folk et. Besidd elsen af kapital (i ege n ll ig forstand )
er noget , s om dag fol' dag får mindre betydning, id et den
m ed vor voksende kundskab og teknik b liv er sledse lettere
at genfre m br inge.

Fol' den spre d te befolkning i ct stenalder-land Cl' kapital
vanskeli g al tilvejebringe, m en j ordb esiddelse værd iløs. I det
tæt bebygged e kuliurland er dct om vcndt. J orden, basis for

al virksomhed , rigdomskildcn og grundarbejdshetingclsen ,
d en er det, det ni er og mel' afgørende drej er si g om. Giv
folke l jorden, og alverdens skupitul e vi l være ud e a f s tand
til a t udbytte del.

Hvor maglesl øs 'elv den tør te kapilaihe idder er, når
hans udelukkend e herred emme over jorden brydes , ses ved
a t betragte s ådanne industrikolosser som dc am erikanske

kul- og petrolennisringe eller »t rus ts «, som de kaldes. Det
el' ikke deres dampmaskiner, pumper, kærrer osv., del'
giver dem magt til a t knugc deres arbejdere og skatsætte
forbrugern e, 'm en derimod deres herred ømme over de vidt
s tr a k te kullejer og petroleums år er, hvorved de afskærer kon 
kurrcncen og kan arbejdsløsgøre arbejd erne og således be
herske både varepriser og arbejdsløn. Men læg værdiskat
p å all deres ku l- og petroleumsland , ua nset om de bruger
det eller ej , og monopolet Cl' sprængt, S1 der intet andel Cl'
for dem at gøre en d at sætte al kraft ind p å at producere,
a lts å at søge arbejdere frem for a t afskedige. - Og s åledes

overa ll: Læ g jordværdiskat p, storbyens gr u nde, og den jord

monopoli serende gr un dspe k ula n t m, forvandl e sig til hy g-
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herre, der søger arbejdere (og s. led es driver arbejdslønnen
.?p) og lejere (og s åledes driver husl ejen n ed ). - Og p:
lignende m åde med landbruqets jord ; ogs å h er dl følgen
nf værdiheskatningen være, at adgangen til jorden leIles ,
bedre en d ve d alsken s sær lige »h u sm rmd slo ve« , id et all e
de, d er ikke vil elle r kan fuldt udn ytte den o ve rflod af
jord, hvormed de sidde r inde, hli vcr nødt Lil at skille sig
a r m d den.

Og der er j o mel' end nok a f jord i vo r t land, h ia t de n
kommer p å de rette hænder. Har vi ikke lierreq årde, h vis

vidtstrakte mari-er giver e l kummerligt udbytte, drevne ved
flokke af indrørte polske hal v-slaver? Ja, m u ikke en hver
indrømme, at vi endog a f henderq årde har Iler end nok,
h: de p: 7 og 4 tdr. hartkorn , hvis gule v årsæd smarker
s kr ige r h øjt om ejere ns over rur I af jord, m ed ens sa m tid ig
d ygti ge a r bejde re drives over Atlant erha vet ror a Llinde virk e
plads elle r s lide r ' ig elv . kroged e rør tiden i kamp m ed
udyrk ølig hed ejord , den enes te , man har levnet dem vod
m on opoliseringen ar den gode,

Del er i denne sa m men hæng a r interesse a l lægge m ærke
til de er furi nger, so m man i de senere å r har g jor t i j ly_
Zeeland, hvor der tidligere, trod s den tynd e befolkning, var
s ov erbclolkuing « og a rbej ds løshed , fordi a lle værdifulde
j order var beslagl agt e a r ' tor -gr u ndej ere log henl å delvi s
udyrked e p: spekulation) ; men hvor indførelsen af en i og
ral' , si g ret ringe jordværdiskat tvang jorden ud fra »dcn
døde h ånd e og s pre d te de arbejdsløse s ka re r ud o ve r den .

Dette peger ogsr i relni ng af den indflydel e gr und
værdibeskatningen - ved den derved fremkaldte lettere ad
ga ng til jord - vil have ogs å P:"l d e ege n tl ige lønarbejderes
k:"II'. .Jo fuldere adgang der er til se lvs tæ n d igt er h ver v ror
a rbejderne pa landet , desto ringere ind vandring Lil byern e
og desto svage re den træn gsel i kapl øbet om lonarhcjder
pladserne, so m lIU vanskeliggør navnlig d e underste 101\ 

a r bej de rlags ka m p fol' be d re k år.
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Blandl dem , der alvorlig føler uretfærdighed en af de nu
v: 're nde trykkende samfundsforhold, er de lIeste af den an 
s kue lse, al ulykken væsen tlig skyldes »d en frie kenkur
rcncc e : og de ser derfor ingen and en udvej til bedre lil

s la nde en d a l begrænse den private virksomhed og lad e
statsnuiqlen gribe ind i den på all e m. der, b elsl s ålede s, a t
sta ten hli vel' all es arbejdsgi vel' og den ege n ll ige ejer og
s ty re r af a l ejendom og bcdrift.

Den , der gennem Henry Georges oplysning er kornm en
til Iorst åel e a f sa m fu ndslive ls gr u nd love, se r and erled es fltl
denn e sag . Ikke den fri e kappestrid og den private virk 
som hed er del , det gæ lde r at korrune til livs, . m en netop
d en s m odsætning : monopoliseringen og den denned sa m
m enhængend e virksom heds- hæm n ing og afskærelse fra a r
bejd e. Vejen fremad gå r ikke ge nnem yde r lige re indgreb
i den personlige frihed og ejendomsr ådighed, m en derimod

gen ne m d en fuld e hævdelse deraf, sål ed es som del e nd nu
inge nsinde er ske l.

Adskillige overflad is ke læ n k ere ser m an, navn lig i de
senere . r , gø re gæ lde n de, a t opnr elsen af s tørre »Iighed «

kun kan s ke ved a l indskrænke frih eden. Sandhed en er
imidlertid, a t virkelig per sonlig frih ed og lighed er uadskil
lelige, id el de kun er to vagt adskilte ud tryk for en og

sa m me sag . Som det, man kalder »p o litis k frihed e, jo
ege n tlig er lighed (i indflydelse på s tn tss ty re l), således er
kravet p. »ligh ed « egen tlig el [ri hedskrau.

Thi lighed bes tå r j o ikk e i , at a lle får sa m me ko st og
kl æder osv. L ighed er mod sætning til ndlujtninq, der igen
er en fru gt a f tvang og aj11ængighcd og de rfor forsvinder,
når a lle får lige ret til rigdomskilderne og ukrænkeli g frihed
til at bruge sine kræfter og uantastet h øst e udbyttet deraf.

Delle m ål : virkelig ligh ed i forbind else m ed [uld frih ed,
er det , Henry George har ikke ' blot peget på , m en vis t
h o ved vejen til. Ved intet bedre kunde det danske folk be
vise s il form entlig høj e kulturslade en d ved at være blandt

de første til al gøre skr idl på den ne vej.



ET II VE HT folk er sil fædrelands gru n deje re og kan ald r ig
relmæssig ved no gen lov labe sin eje ndo msre t. ... ..

Ure l kan aldrig ved nog en lov gøres lil ret.
Der er en Ialsk og fordærvelig forudsælning .... a l hvem ,

der har lovlig thiriglæst skøde på el jordbrug, har ogsr fuld
eje n dom sre t derover.

H vad j uristerne kalder [uld ejendom sret, so m m an kan
hav e ov er sine pen ge, sine klæder og sit boskab, har in gen
selv over sil hus og ing en Ilden hele folket over Jorden , so m
ska l bære og fød e dem .

N. F. S . Grundtvig (» Dansk eren « 1849).

Hele menneskeh ed en s rel til jordoverfladen s lå r ubøjelig
ved magt, trod s all e sk ød er , skikke og love.

Helfærd forbyd er privat jordeje. - Kan salg elle r over
dragels e fremkalde en ret, hvor in gen såda n forud eks i
sterede? Hvor længe tager det for , hvad der oprinde lig er
uret, al blive til l'et?

Verden er Gud s ga ve lil mennesk eh ed en , a lle er fæll es
ar vinge r Lil den , du såvel so m alle a ndre .

Herbert Sp encer (1850).

:::

Jorden er h ele slægten s oprindelige an'. Da eje ndoms
rett en er Lil for at sik re folk, h vad de har frembragt ved
arbejde og sam le l ved sparsommelighed , kan den ikke ud 
stræk kes til at omfatte, hvad der ikke er frembragt ved
arbejde : r åmateri al et , den blotte jord.

John Stilart Mil! (1865).

=:: =::

J orden kan ikke være nogens ejendom; den kan ikk e
sælges, så lidt som vandel , luften og solskinnet ; a lle har
lige ret til de god er , den byder mennesken e.

Leo Tvistaj (Ne kh ludofl' i »Opsta ndelse- ).
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Land må l ikke sælg e fOl: stedse.
og l er gæster og indsiddere hos mig.

Thi ' landet er mit,
8. Mosebog 2.5.

::: ::: *
Ubegrænset . ejendomsret Lil jorden giver til enkeltmand

en stor del af den rigdom, det hel e samfund skaber. 
Jordmonopolet har berøvet mel' end halvparten af ethver t
folks medlemmer deres naturlige arveret. r. SI. Mil!.

I

* ::: :::
-

Vor tids grundspørgsmå l er spørgsmå let om eje ndoms-
rett en til jorden . Leo Tolsloj.

* ::: :::

Det eje ndomme lige ved en fri nybygd består deri , a t
størs tede len a f al jorden endnu er fælleseje.

- Grundejcndom s-monop olet er kapital -m onopolets grund-
vold . Karl Marx ,

::: ::: :::

Når den . lige ret til jorden fornægtes, vil - efterhå n
den som befolkningen øges og der gøres nye, mere fuld 
komne opfinde lser - al politisk frih ed skrum pe ind til
frih ed til at konkurrere indbyrdes 0111 sulte løns-arbejde .

Henry Georg e.
::: ::: *

Ved at tage jordens værdi til statens brug og sa mtidig
afskaffe all e skatter på arbejdets frembringelser kan man
opnå, at arbejderen beholder det fuld e arbejdsudbytte, den
enke lte alt , hvad der med rett e tilhører den enkelte. -
En sådan grundværdi-beskatning er flet eneste middel, som
gør det muligt i et frem skredent samfund at forene den be
siddelses-sikkerhed, der er nødvendig for frugtbart arbejd e,
med den ligestill ethed overfor naturens rigdomskilder , der
er den vigtigste af all e naturlige retti gh eder.

Henry Georg e.
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