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Forord 
Denne bog er ment som en appetitvækker. 

Den er skrevet med udgangspunkt i den udvikling Danmark har gennemgået i 

de sidste 3-4 årtier, hvor vi er gået fra et samfund hvor den førte politik var en 

genkendelig del af menneskers hverdag, til et samfund, hvor politik foregår i 

lukkede kredse på Christiansborg, i partiernes topledelse, i ministerierne og 

ikke mindst i EU’s endnu mere lukkede system. 

Den er også skrevet med udgangspunkt i en udvikling, hvor en stigende del af 

de mennesker, der bor i Danmark, ikke længere bliver behandlet som 

ligeværdige medborgere – de bliver til gengæld behandlet som var de en 

belastning. De er blevet marginaliserede – skubbet ud af samfundet. 

Medmenneskeligt er det en vanvittig måde at behandle mennesker på, men 

også set fra en ”kold” økonomisk synsvinkel er det stærkt belastende for 

samfundsøkonomien. 

Endnu et udgangspunkt for bogen er den teknokratiske historieløshed, der 

dominerer politikernes handlinger, og som ikke mindst er blevet tvunget ned 

over alle – især yngre – medborgere via et uddannelsessystem, der ignorerer 

de historiske værdier, der oprindeligt har præget det danske samfund. Alle 

politiske handlinger – ja, selv mennesker - skal nu passe ind i en teknokratisk 

nytte-tankegang i forhold til konkurrenceevnen – den nye politiske guddom - og 

alt hvad der ikke passer, bliver skrottet eller nedprioriteret. Matematisk-

økonomiske beregningsmodeller styrer politiske handlinger, mens 

medmenneskelighed og retfærdighed er skubbet ud på et sidespor. 

Vi skal i dag uddanne mennesker til at få et arbejde og derved bidrage til 

samfundsøkonomien – det lyder fornuftigt. Men problemet er, at der stopper 

det – det er alt, hvad vi gør! Vi uddanner mennesker til økonomiske 

arbejdsmaskiner. Vi uddanner ikke længere mennesker til at få en identitet 

som en person, der tænker og handler medmenneskeligt og demokratisk – 

som kan overskue og tage stilling til det politiske spil. Forudsætningen herfor er 

netop en forståelse for den historie samfundet har gennemløbet. 

Bogen er især skrevet for at læserne skal få appetit på at søge efter bedre 

måder at gøre det på. Forhåbentlig vil mange kunne anvende bogens ideer 

som udgangspunkt. 

Bogen er i høj grad skrevet i jeg form. Det er bevidst: jeg fremlægger mine 

holdninger til det danske samfund, til EU osv. og skitserer de løsninger, som 

jeg mener vil kunne løse op for de store problemer og uretfærdigheder jeg ser. 

Jeg vil rette en stor tak til min livsledsager Elisabeth Møller Jensen, både for at 

have holdt mig ud i den tid jeg skrev bogen – og før det. Men især fordi hun har 

læst flere omgange korrektur og givet mig konstruktiv kritik. 
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Også andre skal modtage en varm tak: Ib Strømberg Hansen fra Henry 

George foreningen, fordi han blev fanget ind af mine mange spørgsmål om 

jordrente og tog sig tid til at være min argumentatoriske boksebold. Thomas 

Kaaber og Per Møller Andersen fra samme forening blev inddraget i arbejdet af 

Ib, og derefter bidrog de ganske betydeligt til at få strammet min forståelse af 

jordrenteteorien og mine argumenter op. 

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og tidligere overvismand, skal også 

have en stor tak for at have taget sig tid til at besvare et spørgsmål uddybende 

og detaljeret. Hans svar og en artikel, som han skrev sammen med sine 

tidligere kolleger i vismands-institutionen, spiller en central rolle i bogen. 

Jeg vil desuden rette en tak til mine tidligere parti-kammerater i Retsforbundet, 

der for ca. 30 år fik mig sat i gang med at tænke i de baner, som dominerer 

store dele af denne bog – Mette Langdal, Poul Gerhard Kristiansen, Aase Bak-

Nielsen og Ejnar Pedersen for at nævne nogle stykker. De hjalp mig til at 

udvikle det menneske- og samfundssyn, som er udgangspunktet for denne 

bog.  

 

Uffe Jensen 

Herning, 2015 
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Indledning 
Den politiske debat i Danmark er ret forudsigelig. De fleste diskussioner 

handler mest om hvorvidt skattetrykket på arbejde skal hæves en smule for at 

give velfærd til de svageste, eller sænkes for at give skattelettelser til de 

rigeste - i håbet om at de kan sætte lidt mere gang i hjulene, ved at arbejde 

endnu flere timer end de gør. Eller om vi skal gennemføre sociale 

nedskæringer så flere kan tvinges i arbejde og der kan blive råd til endnu en 

motorvej eller nye kampfly.  

Økonomisk konkurrencevne er politikernes guddom, uanset om de er blå eller 

lyserøde. Men til trods for mange reformer med forsøg på at forbedre 

konkurrenceevne, er den kun steget lidt – på mange områder faldet. 

Politikernes konsekvens er den forsimplede, at så skal vi arbejde mere – vi 

skal løbe stærkere! Mennesker skal med andre ord stille deres liv til rådighed 

for denne store guddom. En livslang økonomisk værnepligt, der blot vil skabe 

endnu flere ofre for nedslidning og stress. Men lige lidt har det hjulpet. 

Politikerne nægter sig simpelthen adgang til de værktøjer, der er brug for. 

Forklaringen er systemfejl i det samfund, vi lever i, både Danmark og især EU. 

Vi har nået en smertegrænse, hvor muligheden for at hæve skatten på 

arbejdsindkomst og virksomheder er stærkt begrænset – måske endda udtømt. 

Så politikernes frihedsgrader er meget snævre, og skattetrykket på arbejde så 

højt, at intet reelt hjælper.  

Skat på arbejde er ikke kun mindre end optimalt – det er direkte 

samfundsskadeligt. 

Lad os finde en anden måde at gøre det på: en anden kilde til at dække de 

offentlige udgifter, så skattetrykket på arbejde og produktion kan lettes, uden at 

beskære velfærd og uden at tvinge folk til bare at løbe stærkere. 

I denne bog anvises løsninger: flyt skattetrykket væk fra arbejde til en skat på 

jordens brugsværdi, og gennemfør en omfattende demokratisering af Danmark 

og især EU. 

Desuden er en demokratisering af FN – især sikkerhedsrådet - af central 

betydning for at stoppe konflikter, før de bliver så store at de medfører 

massemord og flygtningestrømme. 

En Socialøkonomisk synsvinkel 
Vi har alle brug for en indkomst til at leve af. Det lyder banalt, men er det ikke, 

Det er ikke ligegyldigt hvor denne indkomst kommer fra. Et samfund er kun et 

samfund, hvis dets medlemmer har lige muligheder. Så hvis vi skal have et 

sådant samfund, skal vi have kortlagt hvordan værdier – og dermed indkomst – 
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dannes, og hvordan disse værdier fordeles og efter hvilke principper de 

fordeles. 

Værdier skabes selvfølgelig ved det enkelte menneskes arbejde. Men værdier 

skabt ved den enkeltes arbejde vil tilsammen kunne bruges som grundlag til – 

og bliver i høj grad brugt til – at skabe værdier, der går ud over hvad den 

enkelte kan præstere. Disse ekstra værdier – de samfundsskabte – bliver 

effektive og tilgængelige som en udvikling i jordværdier: Jo højere jordværdien 

er i et givent geografisk område, jo bedre er de økonomiske betingelser i dette 

område. 

Se blot på de kolossale fordele der er ved at bo eller anlægge virksomheder i 

byer eller tæt på større transport-infrastrukturer. Se på huspriser og 

handelspriser på jord, på landet kontra i byerne eller i Thorsminde kontra 

Hellerup osv. 

En undersøgelse foretaget af EDC illustrerer glimrende hvor store værdier, 
der ligger gemt i jordværdier og hvad det betyder for ejendomspriser19). 
Undersøgelsen sammenligner prisen på 388 ens ”standardhuse” på 140 m2 
i et plan, med samme indretning, på en 800 m2 grund, placeret i 388 
postnumre fordelt rundt i landet. Husene ville altså koste tæt på det samme 
at bygge – forskelle vil næsten udelukkende være forårsaget af forskelle i 
jordens pris, og vil være skabt af de store forskelle i økonomiske 
muligheder og betingelser i de forskellige områder. 
Den billigste udgave af huset ligger i Ørnhøj ved Holstebro: 585.000 kr. Den 
dyreste på Frederiksberg: 6.609.000 kr. 

En pris forskel på 6.024.000, 1030%. 

Man siger at jordpriserne er kapitaliserede. En formel forklaring af hvad 

kapitalisering er, kan findes i Den Store Danske Encyclopædi33). Lidt forsimplet 

kan kapitalisering forklares som den samlede værdiforøgelse der ophobes 

igennem tid, f.eks. i kraft af de forbedrede økonomiske handlemuligheder man 

har, hvis man har adgang til en formue. I denne forbindelse er råderetten til 

jord at betragte som en formue. 

Det er disse samfundsskabte værdier, der skal bruges til at dække de 

offentlige fællesudgifter fremfor at virke som “føde” for kapitalspekulation. Så 

kan skattetrykket på arbejde sænkes. 
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Kapitalisering: 33): 

Citat: 

Omregning af en serie løbende betalinger til et samlet beløb på et givet 

tidspunkt under hensyntagen til renter og renters rente. I en moderne 

økonomi er der en række løbende strømme af varer og penge, men der 

findes også beholdninger af mere varige goder, fx jord, huse og 

værdipapirer.  

Prisen på disse beholdninger er afledt af de strømme af fremtidigt afkast, 

man forventer af dem. Fx afspejler jordprisen en form for sum af fremtidige 

nettoudbytter. Man siger, at ydelsernes værdi kapitaliseres i prisen på 

beholdningen.  

Ved en sådan kapitalisering vil der blive taget hensyn til, hvor langt ude i 

fremtiden ydelserne kommer, idet man normalt tillægger ydelser langt ude i 

fremtiden mindre vægt end de nærtforestående; man taler om, at ydelserne 

tilbagediskonteres, fx med renten. 

 

Det er disse samfundsskabte værdier det hele handler om. Det er disse 

værdier, der i både kapitalistiske, socialistiske og social-liberale samfund bliver 

brugt til at skabe de store indkomst-forskelle og kapitalophobninger, der 

skævvrider samfundet – til ulempe for os alle. 

Langt størstedelen af de samfundsskabte værdier opsuges i dag af 

spekulationsøkonomien, ad komplekse veje, men primært ved kapital- og 

jordspekulation. 

Den ultimative løsning er at opbygge et samfund hvor ejendoms-retten bliver 

opbygget, således at den enkelte har uindskrænket ret til det udbytte han/hun 

skaber ved sit eget arbejde, men hvor vi alle deler ejendomsretten til de 

værdier, der er resultatet af den fælles indsats – de samfundsskabte værdier – 

eller i det mindste til alle fremtidige værdistigninger. De er skabt i et fællesskab 

og bør tilhøre fællesskabet. 

De fælles værdier afspejler sig i udviklingen af jordværdier – det er her vi har 

angrebspunktet. Det er udviklingen i jordens økonomiske værdi, der afspejler 

samfundets økonomiske udvikling. Det er jordens økonomiske værdi, der 

skaber grundlaget for kapitalophobninger, hvor den samfundsskabte andel af 

disse værdier i stedet burde bruges til at betale for samfundets fællesudgifter, 

så andre beskatninger af f.eks. lønindkomst og virksomheders omsætning kan 

lettes eller fjernes, så det derved vil blive billigere at skabe ny produktion og 

ikke mindst social ligeberettigelse. 




