
 

 

 Tidsskrifter 
gennem tiderne for 

Henry George Bevægelsen, Retstatsbevægelsen, Retsforbundet, mfl. 
suppleret med Bibliotek1s beholdning af udenlandske tidsskrifter 

 
Den Danske Henry George Forening, oprettet 1902, nedlagde arbejdet i oktober 2017. Dermed ophørte også foreningens 
tidsskrift george, (navneskift fra Grundskyld i 2002) 
Bortset fra Retsforbundets Ret og Frihed udgives der således ikke tidsskrifter med udelukkende georgistisk indhold pt. 
Nedenfor gives en oversigt over tidsskrifterne udgivet af georgister / retsliberalister / retsstatsfolk gennem tiderne.  
Det fremgår tydeligt, at de har haft vanskeligt ved at samarbejde – trods mange forsøg derpå. 
Er samlingen ikke komplet, er anført hvilke numre, der findes på Bibliotek1. 
Skulle du ligge inde med manglende eksemplarer, modtages de med taknemmelighed! 
Oversigten angiver Mål og Formål med bladene, som anført i først udsendte nummer. Tilsvarende er årsag til ophør anført, 
hvor den er givet i sidste nummer. Retskrivning er lettere moderniseret. 

PROGRAMMET 

Frisindet, social-politisk arbejderblad 
1889-1895 
Redaktør Fernando Linderberg. 

Udgivet af Dansk Arbejderforbund 
Bibliotek1 har ingen eksemplarer. 
Vel det første danske georgistisk sindede blad. Nærmere herom senere (jan 2020) 
(Linderberg var georgist i disse år) 

RET 

Tidsskrift for Mandsret og Landsret 
1904 – 1920 
Udgivet af en kreds af Henry George  
Meningsfæller 

Dette blad vil søge at sprede kundskab om, hvad der er ret for den enkelte og 
for samfundet, for derved at bidrage til rettens erkendelse og rettens sejr. 
Læs mere her 
Og her begrundelse for ophør med udgang af 1920,  
Nyt fælles blad: Det frie Blad 

DEN LIGE VEJ 
Medlemsblad for 
Den Danske Henry George Forening 

1910 – 1923 

Fredag den 14. oktober 1910 
Det er en begivenhed i Henry George Foreningens historie, at vi i dag kan ud-
sende det første nummer af foreningens eget blad. Medens de fleste større 
organisationer i reglen hurtigt anskaffer sig et presseorgan, vidende, at pressen 
er en stormagt, har Henry George Foreningen tøvet dermed i samfulde otte år. 
Der har i disse år været et stærkt ønske oppe om at få et foreningsblad, men på 
grund af forskellige omstændigheder er dette ønske først nu sket fyldest. 
Læs mere her… 

 Og med dette sluttes bladet i 1923 – 
På et hos ingeniør F. Folke afholdt bestyrelsesmøde, der var besøgt af tretten 
medlemmer, behandledes bladspørgsmålet. Det vedtoges, at det fra 1. januar 
1924 udkommende månedsblad for Henry George foreningens medlemmer 
skulle bære navnet GRUNDSKYLD med undertitel: Tidsskrift for Økonomisk 
Frihed og Ret. 

Læs mere her… 

RETSSTATEN 

Tidsskrift for Retsdemokratisk Politik 
1917 – 1920 
Redaktion: Severin Christensen 
 

RETSSTATEN er et blad, der har sat sig til opgave at søge vej ud af det politi-
ske mørke, der mere og mere lukker sig om os både i den indre og i den ydre 
politik. Det vil fremtræde som en saglig indsigelse imod en ‘demokratisk’ udvik-
ling, der i frihedens navn truer med at kvæle al personlig frihed og al individuel 
ret. 
Læs mere… 

 RETSSTATENs mission. 
Når RETSSTATEN nu efter at have bestået i fire år tænker på at afslutte sin 
tilværelse, kan bladet gøre det i forvisning om at have udført sin opgave og med 
tillid til, at dets sag vil vinde vid at betros til en organisation, der besidder både 
mere alsidig evne og større agitatorisk kraft end vor redaktion har rådet over, og 
som både ved sine personer og ved de principper, de har vedkendt sig, yder de 
største garantier for, at vore grundsætninger vil blive holdt i ære i kommende 
tider. 
Læs mere… 

RETSSTATEN 

Tidsskrift for Retsstats-Anliggender 
1937-1940 
Redaktion: Edgar Høier 
 

Af de grunde, der særlig taler for udgivelsen, kan nævnes: 
1) at det er en uundgåelig konsekvens af indførelsen af frit styre i Retsforbun-
dets anliggender, da det er en absolut forudsætning for at denne styreform skal 
kunne virke efter sin hensigt, at der skabes et organ som bindeled mellem Sty-
rerne og Forbundets øvrige medlemmer. Ellers er stemmeoverdragelse og 
stemmeflytning ganske illusorisk og udelukker ikke det ‘gamle Systems’ farer for 
partidannelser, 
2) at Retsforbundet tilsyneladende er inde i en periode, hvor det gælder om at 
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‘holde skansen’ og derfor at benytte tiden til gensidig opmuntring og dygtiggø-
relse,  
3) at meddelelser og forslag fra såvel landssekretariatet som fra enkelte med-
lemmer derved får mulighed for at komme ud til langt flere medlemmer end 
gennem de allerede eksisterende blade, som kun når ud til en brøkdel af for-
bundets medlemmer, 
4) at det er såre påkrævet at få et organ, som vil tjene det fælles i vor bevægel-
se uden at tage parti for den ene eller den anden ‘linje’. 
Læs mere… 
Og mere her (tilslutning) 

DET FRIE BLAD. 
Uafhængigt retspolitisk ugeblad, oprettet 
af udgiverne af de hidtidige tidsskrifter: 
Den lige Vej, Ret, Retsforbundet og 
Retsstaten 
1921 – 1940 
Ansv. Redaktør: Signe Bjørner 

Dette blads navn udtrykker kort og godt, hvad det er. Et blad, hvori ordet er frit, 
et offentligt forum, hvor ingen censur kvæler ytringsfriheden, hvor ingen parti-
grænser beskærer den, hvor enhver, under fuldt personligt ansvar, kan frem-
komme med sit bidrag til det folkelige retsbegrebs udvikling. 
Læs mere… 

GRUNDSKYLD 

(1924 – 2002) 
Med forskellige undertekster: 
- Tidsskrift for økonomisk Frihed og Ret 
- Dansk Tidsskrift for Politik og Økonomi, 
- Tidsskrift udgivet af den danske Henry 
George Forening 
- Nordisk Tidsskrift for personlig frihed og 
ligeret, for den arbejdendes naturlige ret 
til at råde over det hele og fulde resultat 
af eget arbejde og for ligeret til al særret. 

GRUNDSKYLD, hvis første nummer hermed udsendes, er på en måde en aflø-
ser af DEN LIGE VEJ. Men medens sidstnævnte blad i særlig grad var et for-
eningsorgan, vil GRUNDSKYLD mere fremtræde som et socialøkonomisk tids-
skrift, der henvender sig til enhver, som har interesse for samfundsspørgsmål. 
Samtidig med at det vil vise hen til målet: fuld grundskyld og fuld frihandel, vil 
det beskæftige sig med alle forekommende praktiske spørgsmål, som har til-
knytning til vor sag. 
Læs mere her… 

george  
Forum for frihed og ligeret 
2003 – 2017 

(fortsættelse af GRUNDSKYLD, med nyt 
navn og nyt lay-out) 
Redaktion: Dan Holst 

Vi er fuldt bevidste om, at vi med dette blad viderefører en bladtradition i Henry 
George bevægelsen, som går langt tilbage, og vi agter i høj grad at værne om 
denne tradition. I de første år efter stiftelsen af Den Danske Henry George 
Forening var bladet RET bevægelsens talerør. Det blev redigeret og udgivet af 
den meget aktive georgist, Sophus Berthelsen. I 1910 fik foreningen sit eget 
blad, DEN LIGE VEJ. 
Læs mere her… 

TIDSSKRIFT FOR AANDSKULTUR OG 
MENNESKEKUNDSKAB 

1902 – 1904 
Redaktion: C. Lambek 

Idet vi indbyder til abonnement på dette tidsskrift, skal vi søge at gøre rede for 
de motiver, der ligger til grund for foretagendet, og de mål, mod hvilke der stiles. 
De materielle værdier, som vor verden frembyder, har man fra tidernes begyn-
delse flittigt stræbt at dyrke og udnytte. Der har altid været fuldt op af folk, som 
vilde give sig i kast med denne slags kulturopgaver, og man kan ingenlunde 
sige, at de i det store og hele er forsømte. Heller ikke kan det med rette siges, 
at de enkelte mennesker er utilstrækkeligt gennemsyrede af herhenhørende 
interesser og tankegange. Disse interesser og disse tankegange har et råde-
rum, der snarere er uhyggelig stort end for lille; de allerfleste mennesker er fuldt 
fortrolige med at anstille allehånde økonomiske beregninger; materielle værdier 
forstår enhver sig på, og som regel lægger man sig beredvilligt i selen for at 
erhverve dem; enhver agitation, der opstiller økonomiske perspektiver, kan 
være vis på at træffe villigt øre og inderlig forståelse overalt. 
Læs mere… 

Retsforbundets Maanedsmagasin 

1932 – 1938 
Udgivet af Foreningen Retsstat-Bladet 
Redaktion Bent Jensen 

TIL ARBEJDE 
Med udgivelsen af Retsforbundets Maanedsmagasin begynder et nyt oplys-
nings- og agitationsskrift at gøre sit arbejde for retsideerne rundt om i landet. 
Læs mere…  
Bibliotek1 har 1., 2., 3., 4. og 6. årgang, samt samt 7. årgang -1938 – nr. 1-5.. 

Nyt Dagblad: 

1929 - ? 
Redaktør: Kjer-Petersen/Einar Egebo 

Bibliotek1 har: 
7. årgang, 1936: nr. 27-147 (Feb.-Jun.), nr. 148-302 (Juli-Dec.) 
8. årgang, 1937: nr. 1-123 (Jan.-Jun.) 

Nyt dagblad:  

1934 - ? 
Udgivet af: A/S Retspolitisk Ugeblad 
Redaktør H.G. Skouby 

Hvad vi vil – :  
En ny avis i den københavnske presses veludstyrede og velassorterede kreds 
rejser uvilkårligt spørgsmålet: Hvad vil denne påtrængende lillebror?  
Vi tøver ikke med svaret. Det er lige så ubeskedent som vor fremtræden i det 
ydre er beskeden:  
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Vi vil løse det sociale spørgsmål! Og hvad mere er: Vi tror, vi kan løse det, og vi 
vedkender os denne tro, selv med fare for at nedkalde betegnelsen blåøjede 
naivister og tågede idealister over os. 
Læs mere her 
Bibliotek1 har: 
1. årgang, 1934: nr. 1-90, 91-180,  176-278 
2. årgang, 1935: nr. 277-351 (Jan-Mar.) 

Nyt Dagblad 

1945 - ? 
Redaktør p 5/6: Holt Jensen 
 

Vort Dagblad – Med dette nr. af nærværende blad er skabt et nyt redskab til at 
virke for vore ideer. 
Et stort og brydsomt arbejde er gjort for at gøre dette blad til virkelighed og 
Retsforbundet skylder de mænd, der har lagt sig i selen herfor stor tak. 
Læs mere her 
Bibliotek1 har: p. 5/6, 1. 2. 3. Årgang / 1945 - 47 i løsblade:  
"Denne side er organ for Retsforbundets Tanker 

Jysk Dagblad – Retspolitisk Folkeblad 

1930 - ? 
Udgivet af Foreningen Retsstatsbladet 
Redaktør: Hans Kongsø 

Efter at det første tiår siden oprettelsen af Danmarks Retsforbund nu godt og 
vel er forløbet, skænker denne endnu unge politiske bevægelse den danske 
læseverden en ny avis, Jysk Dagblad, hvis første nummer udsendes i dag. 
En presse har retsstatsbevægelsen længe haft. Og det vil være naturligt på 
denne plads i dag at minde om, at ugebladet Retsstats-Bladet under folke-
tingsmand Axel Dams udmærkede redaktionelle ledelse i de sidste år har været 
en kær budbringer til mangfoldige hjem landet over om arbejdet for retsstatsi-
deernes fremme.  
Læs mere her: Jysk Dagblad 
Bibliotek1 har: 1. årgang, 1930, 2. årgang, 1931 

 Og hermed slutter Jysk Dagblad og bliver til Retsstatsbladet – Jysk Dagblad: 

Efter to års arbejde som redaktør af Jysk Dagblad fratræder jeg nu denne stil-
ling fra nytår. Min henvendelse til bladets garanter landet over blev besvaret 
med mange varme og stærke vidnesbyrd om tro og tillid til vort dagblads fremtid 
under min ledelse, og megen tak og anerkendelse er strømmet mig i møde i 
disse dage. Herfor bringer jeg hver enkelt min varmeste tak.  
Læs mere i linket ovenfor… 

Retsstatsbladet - Jysk Dagblad 

1932 - ?? 
Udgivet af Foreningen Retsstatsbladet. 
Redaktør: Axel Fraenckel 

2. Januar, 1932. 
Fra i dag eksisterer Jysk Dagblad kun som undertitel for det nye dagbladsnavn 
Retsstatsbladet, et navn, der har været kendt landet over i adskillige år. 

Det var på sidste garantmøde man vedtog, at det gamle ugebladsnavn fra nytår 
skulle arbejde videre for Dagbladet.  
Ugebladet går samtidig ind. Til gengæld vil om et par uger det lille, praktiske 
agitationsskrift Retsforbundets Maanedsmagasin  spredes ud over landet i 

adskillige tusinde eksemplarer. 
Som meddelt i sidste nummer af Jysk Dagblad trækker hr. Kongsø sig nu tilba-
ge som redaktør. 
Undertegnede har påtaget sig det redaktionelle arbejde og ansvar. 
I anledning af hr. Kongsøs skrivelse til garanterne vil der en af de første dage 
fremkomme en redegørelse fra forretningsudvalget til garanterne. 
Bent Jensen 
Bibliotek1 har: 
Årgang 3, 4, 5, 6 / 1932 – 1935 (indbundne eks.) 

Retsstatsbladet  

/Organ for Retsforbundet i Danmark 
1923 - 1931 
Udgivet af: En kreds af garanter 
Redaktør: Axel Dam / Hans Kongsø 
(Var det dette, som startede som Aarhus Amts 
Avis? Se Retsforbundets første 10-år. Aflæg-
ger: Vejlebladet og Holbæk Amts Ugeblad) 

Bibliotek1 har: 
9. årgang 1931. 
8. årgang, nr. 4, jan. 1930 
(her må stå noget i sidste nummer, 1931!/pma) 

Retsstatsbladet  

/Frihed – Ret – Ansvar 
1929 - ? 
Redaktør: ?  
Udgivet af: Retsforbundets Presse 

Bibliotek1 har: 
6. årgang, 1935: nr. 184 - 301 (Aug. – Dec.) 
7. årgang, 1936. Nr. 2 - 24 (Jan.) 

Dagbladet Retsstaten 

1935 - ? 
2. maj 1935: 
– Plovtid. Vi lægger hænderne på ploven og pløjer i den danske folkemuld. Og 
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Udgivet af:  
Interessentskabet Dagbladet Retsstaten 
Redaktør: Hans Kongsø 
(Hans Kongsø har åbenbart fået støtte igen… 
Se ovenfor under Jysk Dagblad /pma) 

sæden, vi vil så i Danmarks ager, er Retsforbundets krav om ret og frihed. De 
enkle og klare krav, som trænger sig stærkere og stærkere på dag for dag un-
der de stedse mere fortvivlede samfundsforhold, vi lever under i disse tider. For 
retfærd og redelighed i vor samfundsordning fører Danmarks Retsforbund sin 
kamp og denne kamp må og skal føres sejrrigt igennem, for at vort folkeliv atter 
kan komme til at udfolde sig frit og lykkeligt. Dagbladet Retsstaten., som nu 
lægger ud, vil være et redskab i kampen for gennemførelsen af Retsforbundets 
frihedsidéer. Læs mere her 
Bibliotek1 har: 1 årgang, 1935, nr. 1-75 (Maj - Aug.); nr. 77-253 (Aug.-Okt.) 

RETSFORBUNDET – UGEBLAD 

1935 - ? 
Udgivet af Retsforbundets Presse 
Redaktør: Einar Egebo 

Bibliotek1 har: 
2. årgang,1936: nr. 1 - 52(53) 
3. årgang,1937: nr. 25 - 43 (jul. - okt.) 

I oktober 1938 med nr. 44 ændres navn til Vejen Frem 
Se Vejen Frem fylder 50 

Retsforbundet 

Ugeblad, tirsdag 
Bibliotek1 har: 
3. årgang 1937 nr. 31, 48; 4. årgang nr. 16 

R.K.K. 

(Side 2 og frem: Retsforbundet) 
1- årgang: nr. 3. 4, 5, 6; (3-5: 1937; 6: 1938 

VEJEN FREM 

(Retsforbundets presse) 
Tidsskrift for Ret og Frihed 
1938 – 1978 (???) 
ISSN 0042-3173 

Bibliotek1 har: 
1939-1943; 1945-1984 (+1988 i løsblade) 

Retsforbundet 

1940 - ??? 
 

 

I Vejen Frem, nr. 5, jan. 1940 kan man læse: 
Det nye medlemsblad 

Retsforbundets presse har nu besluttet at starte et medlemsblad for dermed at 
skabe det bindeled, kredsene har brug for, og det organ, vor styreform kræver. 
Medlemsbladet vil blive af samme størrelse som Vejen Frem, det vil udkomme 
den sidste onsdag i hver måned. Stof, der skal i medlemsbladet, må være os i 
hænde fredagen før. Dog kan vi mandag morgen tage ganske korte mødemed-
delelser. 
Det nye blad får navnet Retsforbundet, dets pris bliver for kredsabonnement så 
lav som 1,25 kr. årlig, postpenge inklusive. For enkeltabonnement bliver prisen 
1,75 kr. Vi opfordrer alle kredse til snarest at tegne sig for bladet. 
Bibliotek1 har ingen eksemplarer 

Og nu (oktober 2020) har jeg fundet bladet: 
Så blev månedsbladet Retsforbundet til virkelighed. 
Vi takker de kredsformænd og kredse, som straks gav os tilslutning og beder 
dem være indforstået med den form, vi har givet bladet i henhold til repræsen-
tantskabets og bestyrelsens beslutning på repræsentantskabsmødet den 22. 
denne måned. Læs mere her 
Bibliotek1 har: 1940: nr. 1-12; 1941: nr. 1-12: 1942: nr. 1-4 

Retspolitisk Pressetjeneste 
1949 
Ansvarshavende redaktør: 
Oluf Pedersen 

Vort nye blad vil give kort og klar besked om tidens spørgsmål set ud fra retspo-
litiske synspunkter. Det skal være en hjælp i diskussionen nå de voldsomme 
angreb fra modstanderne, der kan ventes nu efter Retsforbundets stærke frem-
gang, kommer.  
Bladet er et led i kampen for det stolte mål, at skaffe vort land en politik, der er 
baseret på retfærdighed, skaffe Danmarks Retsforbund et flertal i folket, et 
flertal på rigsdagen og dermed en ny regering. 
Læs mere her. 
Der udkom 8 (og kun 8 iflg. Kongelige Bibliotek) numre i 1949. Bibliotek1 har 
alle. 

Retsforbundets Presse Bibliotek1 har: 
1980; 1983-1988. 

MENIGMAND  Kommer her 
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RET OG FRIHED 
Retsforbundets månedsblad 
1944 – 
ISSN 0106 4312 

Bibliotek1 har: 
1944-1955 

RETSSTATSPOSTEN 

1958 – 1959 
Bibliotek1 har Ingen eksemplarer. 

HENRY GEORGE BLADET 
(Social-politisk ugeblad) 1906 – 

Henry George Bladet Samvirke 
1907 – 1909 
Derefter overtaget af de københavnske 
brugsforeninger og udgivet som 14-dages 
blad. 

Bibliotek1 har: 
nr. 6 – 19, og nr. 22. (1906) 

RETSDEMOKRATEN 
1958-- 

Redaktør: Arge Krapper  

Hvad RETSDEMOKRATEN vil. 
Det kan ikke undre, at mange retsstatsfolk fik et chok ved den unaturlige rege-
ringsdannelse for halvandet år siden, da Retsforbundet efter i næsten 40 år at 
have bekæmpet velfærdsstaten gik ind i en velfærdsregering. 
… 
Uenigheden blandt medlemmerne er vel delvis blevet skjult derved, at man har 
forment de utilfredse adgang til at ytre sig i Retsforbundets presse, ja end ikke i 
det interne forhandlingsblad har man optaget nogen artikel i det sidste par år. 
Der var en tid, da vi indenfor Retsforbundet var stolte af det frie ord, af at me-
ninger frit kunne brydes, men dette gode har man altså ment at måtte ofre på 
trekantregeringens alter. 
Men uden ytringsfrihed intet demokrati. Derfor er vi, en lille flok retsstatsmænd, 
blevet enige om at udgive dette lille blad. 
Bibliotek1 har: nr. 1 1958. Bladet er ikke stort — Derfor hele bladet som pdf. 
Læs mere… 
Hele bladet her 

E-Vitaminer 

Medlemsblad for Retsforbundet i  
København 

En nyskabelse 

Det blad, I læsere nu sidder med i hånden, er en nyskabelse i Retsforbundet i 
København. Gerne skulle det blive en institution, som alle medlemmer vil være 
glade for og kan drage nytte af. 
Intentionerne med udgivelsen er fra redaktionens side flere: 
For det første at skabe et forum for memingsudvekslinger medlemmerne imel-
lem, idet vi erkender behovet for sligt – … 
Læs mere her… 
Bibliotek1 har August 1983 – februar 2003. (men mange mangler) 

RETSPOLITIKEN 

Ugeblad  ((???)) 
Bibliotek1 har ingen eksemplarer. 

RETSSTATS POSTEN 

De nørrejyske amter 
Bibliotek1 har 
Nr. 6, november 1959 

RETSSTATSPOSTEN 

1958 – 1959 
Ingen eksemplarer på Bibliotek1. 

LIBERALISTEN 

Økonomi, politik, religion 
1988 – 1995  
Redaktion: Ricardt Riis 

Bibliotek1 mangler: 
1. årgang nr. 1 – 4., samt 8. årgang nr. 8. 

REALITET 
Udgivet af Retsforbundets Arbejderkreds 
1947 – 1956 ?? 
– Redaktør: N.J. Toft 
– Ekspedition: N.H. Nederland 
Udkom hver 14. Dag 

Bibliotek1 har: 
Nr. 17-1947 til nr. 5-1954. (i dårlig, kraftigt beskåret indbinding) 
Samt 
1951: nr. 3, 4, 7, 9, 10, 17 
1953: nr. 2, 5; 1954: nr. 1-12; 1955: 1-10; 1957: nr. 1; 1958: nr. 7, 8, og 9. 

IMPULS 

1959 – 1961 
Udgivet af Retsforbundet i Aarhus Amt 

Bibliotek1 har: 
Nr. 2, 5, 6, 7, 8 og 9. 

https://bibliotek1.dk/historie/tidsskrifter-gennem-tiderne/retsdemokraten
https://bibliotek1.dk/wp-content/uploads/2019/12/retsdemokraten.pdf
https://bibliotek1.dk/historie/tidsskrifter-gennem-tiderne/e-vitaminer


 

 

VOR TID Bibliotek1 har ingen eksemplarer 

RETSLIBERALT TIDSSKRIFT 

Organ for Retsliberalt Forum 
1994 – 2005 

Bibliotek1 har: 
1995: nr. 4 __ 1996: nr. 1, 2 __ 1997: nr. 1, 2, 3__1998: nr. 1, 2, 3, 4 
1999: nr. __ 2000: nr. 1, 2, 3 __2001: nr. 1__2002: nr.__2003: nr. 
2004: nr. 1, 2, 3__ 2005: nr. 1, 2, 3, 4 

Frisindet Ungdom: 

Redaktør: Gunner Petersen 
Bibliotek1 har : 
1. årgang, Nr. 2, 3 og 8 

D.R.U. 

Medlemsblad for Danmarks Retsforbunds 
Ungdom 

Bibliotek1 har 3. årgang, 1944: nr. 2-5; 4. årgang: nr. 2-7; 5. årgang: nr. 1-4 og 
6-10; 6. årgang: 1-3, 6; 9. årgang: nr. 7-11; 10. årgang; nr. 1-2;   

  

 

Skandinavien 

 BUDKAVLEN 
Tidskrift For Social Etik Och Ekonomisk 
Reform. 
Organ For Ekonomiska Frihetsforbundet 
1907 – 1913 
 
Fra 1917 – 20 overgik det til København 
som fælles nordisk tidsskrift for retsde-
mokratisk politik, RETSSTATEN. 
(Se Retsforbundets første 10-år) 
Men hvorfor fremgår det ikke af teksten til 
højre ovenfor? 

Budkavlen börjar sin tillvaro på detta anspråkslösa sätt. Behovet av ett 
medlemsblad inom Ekonomiska frihetsförbundet och behovet att bereda 
allmänheten tillfälle att lära känna vårt förbund och dess syften göra, att vi 
måste börja tidskriftens utgivande innan vi hunnit samla resurser for ett 
vidlyftigare företag. 
Rörande Ekonomiska frihetsförbundets program hänvisas till medföljande 
bilaga: “Vårt program”. Tydligt är att förbundets värksamhet skall växa i styrka i 
samma män vi genom tidskriften kunna främja obehindrad diskussion och 
ingående saklig undersökning av social-etiska spörsmål och djupgående 
ekonomiska reformkrav. Det är också vår avsikt att så snart vi se oss i stånd 

därtill utvidga Budkavlen och göra den till en värkligt ledande “tidskrift för social 
etik och ekonomisk reform”. 
Læs mere… 

RÄTTSSTATEN 

Tidsskrift for social etik och ekonomisk 
reform.  
1. Hefte. 32 sider. 1914. 
Utgiven af Johan Hansson.  
1914 – 1917 

RETs broderorgan i Sverige er undergået en forandring. Navnet, der tidligere 
var Budkavlen, er nu som ovenfor angivet Rätsstaten. Hefternes antal er for-
mindsket noget, til mindst 4 om året, og prisen er sænket til 2 kr. Om der i disse 
ændringer ligger noget afslag fra tidligere planer, en ved tidernes ugunst nød-
vendiggjort indskrænkning, kan jeg ikke vide. Ser man på indholdet i Rättsta-
tens første hefte, får man ingenlunde indtrykket af noget tilbageskridt. Friskhed i 
tankerne og en tætsluttet kraft i talen præger det fra først til sidst. Men når dette 
er tilfældet, da burde det nye tidsskrift finde forøget opmærksomhed her i Dan-
mark. Vi har jo adskilligt at læse om mellem år og dag hver især, så at netop et 
lille stærkt tidsskrift, der kun har plads for det lødigste og bedste, den svenske 
bevægelse frembringer, er det, der passer os. 
Læs mere… 

RETFÆRD 
Tidsskrift for Den norske Henry George-
bevægelse 

Foreningsmeddelelser. Kredse: Bergens kreds stiftedes den 15. okt. Kristiania 

kreds stiftedes den 30. oktober. 
Dette no. af RETFÆRD sendes alle medlemmer enten de har betalt kontingent 
eller ei. Men de, der ikke har betalt, må bestille RETFÆRD på nærmeste post-
anstalt. Ellers vil forsendelse standses. 
Vor sag har været omtalt i dagspressen. Vi agter i næste no. at gi en fyldigere 
meddelelse herom. 
Af omstående love vil ses, at indmeldelse kan ske til lagets formand, amtmand 
Ullmann, adr. Skien. 
Læs mere:… 
Bibliotek1 har: 

1. årgang, 1908: No.1-5, 9-12, 2. årgang, 1909: No. 1, 2, 6, 7, 10, 12 
3. årgang, 1910: No. 2; 4. årgang, 1911: No. 3, 4 

LJUS och RÄTT 

Rättspolitisk Veckotidning 
Bibliotek1 har: 
No. 31, Årg, 1, 16. aug. 1952. 

 

USA 

https://bibliotek1.dk/historie/bevaegelsens-historie/retsforbundets-foerste-tiaar
https://bibliotek1.dk/historie/tidsskrifter-gennem-tiderne/budkavlen
https://bibliotek1.dk/historie/tidsskrifter-gennem-tiderne/rattsstaten-1914
https://bibliotek1.dk/historie/tidsskrifter-gennem-tiderne/retfaerd


 

 

The Single Tax Review 
1901 -  

The Single Taxer's Organ  
A bi-monthly magazine of sixty-four pages. Gives the news of the movement 
from its special correspondents in every country. Provides a kaleidoscopic view 
of its world-wide progress. An open forum for discussion by Single Taxers as to 
aims and policies. Contains notable essays from the writers in the movement. 
Answers the questions that arise from time to time. Keeps the workers in touch 
with one another.  
Indispensable to those who would know what is being done in the world to bring 
George's doctrines to the people and to incorporate them into legislation.  
Bibliotek1 har: 
Årg. 1906 -1923 

Land and Freedom 

(Formerly The Single Tax Review) 
1924 -  

Bibliotek1 har 1924 – 1925 

The Public 
 

An International Journal of Fundamental Democracy  
The Public is an editorial paper, which discusses the, national and international 
affairs from the single tax point of view.  
It abstains, however, from mingling editorial opinions with its news of the week. 
This news story, written by democrats, covers in concise and plain terms all the 
news of historical value.  
Read THE PUBLIC for information on  
Taxation of land values, Direct legislation, Public Ownership of Public Utilities, 
Commission Government, Free Trade, Internationalism  
and for able, non-partisan discussion of all political, economic and social prob-
lems.  
Familiarity with the public will commend it as a paper that is not only worth read-
ing, but also worth filing.  
Bibliotek1 har: Årg. 1910 - 1919 

Land Values 

(Edited by John Paul)  
June 1894 - ? 

Published on the first day of each month by the United Committee for the Taxa-
tion of Land Values. Contains current notes and comments on the taxation of 
land values, editorial and special articles on politics and economics, extracts 
from political speeches and writings, news of the movement at home and 
abroad.  
From month to month the most up-to-date and authoritative information on the 
taxation of land values. 
Bibliotek1 har: Årg. 1913 - 1924;  

Fragments Bibliotek1 har: 1980 – 2001 (Løse eks. - ikke kontrolleret for mangler) 

Incentive Taxation Bibliotek1 har: 1977-2006 (Løse eks. - ikke kontrolleret for mangler) 

New Zealand 

The Liberator If you want to know how to liberate the Land from Monopoly, how to liberate 

the People from economic slavery, and how to liberate the homes of the people 
and their trade and industry from unjust rates and taxes – How to reduce rents 
and prices while raising wages – read The Liberator 
Bibliotek1 har: Årg. 1915 - 1923 

Storbritannien 

Land & Liberty 
Economics * Politics * Philosophy 

June 1894 -  

Bibliotek1 har:  
1913-1924, 1926, 1942-1944, (indbundne eks.),  
1968 – d.d. (Løse eks. - ikke kontrolleret for mangler) 

Australien 

The Standard 
 

A Journal to Advocate the Rights of the People in the Land 
Bibliotek1 har årg. 1916 - 1922 

Progress An Australian Journal to Advocate the Rights of the People in the Land 
Bibliotek1 har 1977 – d.d. (Løse eks. - ikke kontrolleret for mangler) 



 

 

Good Government A Journal of Political, Social and Economic Comment 
Bibliotek1 har: 1969 – 1994 (Løse eks. - ikke kontrolleret for mangler) 

The People's Advocate An Organ of Fundamental Democracy 
Policy: Free Land, Free Trade, and Proportional Representation 
Bibliotek1 har: 1938 - 1946 

Tyskland 

Frei Land Bibliotek1 har: 
Arg. 1894; Årg. 1901 -1911 

Jahrbuch Bibliotek1 har: 
Årg. 1905; 1919-21; 1926-27; 1931-34 

 

Frankrig 

La Revue de 
L'IMPOT UNIQUE 

Bibliotek1 har:  
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