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Avisinnlegg 2009-2017 

Avisninnlegg 2018-2022 

Nyttårstalen 

Publisert i Varden 29.12.22, i TA 30.12.22 og i Pd 31.12.22 

Jeg drømte at jeg var Jonas Gahr Støres taleskriver. Nyttårstalen begynte jeg 

slik;  

«Kjære landsmenn, kjære landskvinner, kjære alle sammen Jeg beklager. 

Jeg ber om unnskyldning. Jeg ber om tilgivelse. Jeg har tatt feil. 

Arbeiderpartiets ledelse, regjeringen og Stortinget har ført Norge ut i et 

uføre. Vi har overlatt vårt arvesølv, kraften, til EU. Vi har ikke lenger full 

råderett over vår kraft. Kraftprisene bestemmes av EU’s kraftbørs. Det har 

vist seg å være dødelig for norsk industri, norske virksomheter og det 

norske folk. Så jeg ber om tilgivelse. 

Nå skal vi rette opp feilen. Vi skal selv bestemme kraftprisene, vi skal 

bestemme kraftproduksjonen og kraftfordelingen. Industrien skal leve og 

blomstre og det skal igjen bli attraktivt å investere og drive virksomhet i 

Norge. Vi skal ta nødvendige politiske grep for å møte de store 

utfordringene alle opplever nå. …….. 

Inge Jørgensen 

Taleskriver 

 

Støre, tillitt og AP’s fall 

Publisert i Varden 13.12.22 og i TA 28.12.22 

file:///E:/inge.no/avisinnlegg%20fra%202009%20tom%202017.pdf
avisinnlegg%202018-2022


Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiets mange talsmenn spør seg hvorfor AP 

faller på meningsmålingene. De sier de tror det er fordi de er for dårlige til å 

kommunisere politikken sin. Min vitenskapelige analyse sier meg at det er fordi 

de ikke har tatt grep om strømprisene slik de har gjort i Portugal, Spania og 

Frankrike. Kraftmarkedet fungerer ikke lenger, sa Ursula von der Leyen, men 

Støre har ikke sagt seg enig. Dernest ansatte han Kristoffer Thoner fra 

rådgivingsselskapet McKensey, et verdensomspennende selskap med null 

åpenhet og stor påvirkningskraft, ingen mann av folket. Nå til slutt har Støre og 

AP valgt å senke kravet til egenkapital for utleieinvestorer i et boligmarked 

vanlige folk har hatt vansker med å komme inn på. Jonas Gahr Støre fører i 

avgjørende saker en rein høyrepolitikk, som Høyre er mye bedre på, og da kan 

jo velgerne like gjerne gå dit. Det hjelper ikke at AP også fører en politikk for 

vanlige folk. Tillitten er borte. 

Inge Jørgensen 

 

Vi er alle borgere, god jul 

Publisert i TA 22.12.22, i Varden 23.12.22 og i PD 27.12.22 

Samfunnet nå er rigget for forbrukerne. Vi forbruker mat, transport, opplevelser, 

nyheter, offentlige tjenester, strøm/energi. Som forbrukere er vi egoistiske, 

tenker på å få mest mulig for minst mulig innsats, les penger. Borgerne, derimot, 

har et ansvar for samfunnet, for deltakelse, den norske dugnaden, for den andre, 

for hverandre, for å bidra. Borgerne har en kontrakt med samfunnet. Dagens 

forbrukersamfunn mangler dette. Her er det kun snakk om meg, meg og meg. 

Og får jeg det ikke som jeg vil, flytter jeg gjerne til Sveits hvor jeg slipper unna 

forpliktelsene en Borger har. Borgeren bidrar, gjør en felles sak med samfunnet 

som helhet. Så Borger, hvil deg nå som det er jul, det har du fortjent. 



Inge Jørgensen  

 

AP + Høyre = Sant 

Publisert i Varden 20.12.22, i PD 22.12.22 og i TA 29.12.22 

Nå har vi hørt Jonas Gahr Støre i lang tid hylle det europeiske kraftregimet vi 

har lagt oss på rygg for, den uendelige økonomiske liberalismen. I går, fredag, 

kunne vi høre Erna Solberg gjøre det samme. Hun ga uttrykk for at hun står 

nærmere AP enn FrP i forståelsen av strømpriskrisa. Markedet må få råde. 

Gratulerer med forlovelsen. 

Inge Jørgensen 

 

Man må ha kunnskap 

Publisert i TA 16.12.22 og i Varden 19.12.22 

«Man må ha kunnskap om alle valgene man tar,» sier Arbeiderpartiets leder av 

energikomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss, til Klassekampen 

14.12.22. Jo takk, endelig kan vi si, er det ønskelig med kunnskap og ikke tro. 

Før vi bygde de siste strømkablene til England og Tyskland og knyttet oss til det 

europeiske kraftregimet trodde Statkraft at strømprisen ville øke med ca.10 øre. 

Vi vet hvordan det gikk. Allerede samme dag som kablene blei tatt i bruk steig 

strømprisen mye mer enn de 10 ørene Statkraft trodde på. Den gangen bygde 

man på tro, selv om kunnskapen om markedsliberalismen var tilgjengelig for 

alle. Nå, som strømprisen styres av det europeiske kraftmarkedet og vi i Norge 

ikke har filla mulighet til å påvirke prisen, er det plutselig vanskelig å ta de 

nødvendige, politiske grep for vi mangler kunnskap. Ikke vet jeg hva Næss 

mangler av kunnskap, men jeg vet med sikkerhet at vi strømkunder betaler ublu 

pris for en «vare» det koster 12-15 øre å framskaffe. Jeg vet også at all industri 

og virksomhet lider under den rådende tro på et liberalistisk marked og vil gå 



døden i møte med sikre skritt. Flere virksomheter har dødd allerede. Så 

kunnskap har vi, nå gjelder det å ta politiske grep som gir oss kontroll på vårt 

arvesølv som har tjent oss godt i mer enn 100 år og som vi nå har overlatt til 

markedskreftene i Europa. 

Inge Jørgensen 

Full av kunnskap 

 

Forsvarets Forskningsinstitutt har begått en Valgpåvirkningsstudie 

Publisert i TA 10.12.22 

Det skal de ha, Forsvarets Forskningsinstitutt-FFI, de har livlig fantasi. Med stor 

frimodighet har de analysert mulighetene for uønska valgpåvirkning i Norge. De 

har sett på hvordan vi kan påvirkes til å miste tillitt til valgsystemet og 

valggjennomføringen, hvordan vi kan miste tillitt til politikerne som korrupte 

broilere uten kontakt med folket, hvordan vi kan forledes til å tro at det gjøres 

overgrep mot utvalgte grupper, som f.eks. miljøbevegelsen, og hvordan vi kan 

forledes til å fjerne oss fra Europa. Her er mye interessant lesing og mye å lære. 

Det er mulig det kan kalles forskning, men for meg ser det mest ut som 

spådommer ikke ulikt det som gjøres på økonomifeltet hvor en lager seg 

scenarier og spår om framtida heller enn å forske på de historiske fakta 

(unntaket finner en hos Thomas Picketty).  

Ett av scenariene er hvordan Norges politikk endres radikalt om en sier opp 

EØS-avtalen. Det sees som en politisk omveltning, intet mindre. Og det skal 

liksom isolerer Norge fra det europeiske fellesskapet. Det heter: 

«En fremmedstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske 

fellesskapet. En utmelding fra EØS-avtalen vil være et betydelig skritt i den 

retningen. Som strategi velger aktøren å forsterke proteksjonistiske og 

nasjonalistiske holdninger og den økte misnøyen mange nordmenn opplever på 



grunn av økte priser på strøm, drivstoff og matvarer kombinert med 

flyktningstrøm og kutt i velferdstjenester. Planen er å skape et narrativ om at 

EØS-avtalen er årsaken til problemene og oppnå tilstrekkelig motstand mot 

avtalen slik at det blir en folkeavstemming om utmelding.» s.31. 

Det er her Forsvarets Forskningsinstitutt bommer fundamentalt. Vi som ønsker 

Norge ut av EØS-avtalen ønsker ikke å isolere landet fra det europeiske 

fellesskapet. Vi ønsker å være herrer i eget hus og ha gode forbindelser og 

avtaler til og med land i Europa, både handelsforbindelser og annet. Men vi 

ønsker ikke å bli diktert, slik EØS-avtalen med EU fungerer. Dagens situasjon, 

hvor EU’s markedsliberalisme dikterer strømprisene i Norge, til tross for 

tidligere lovnader om at dette ikke ville skje, er en bedre driver for EU/EØS-

skepsis enn noen fremmed makt kan klare å framskaffe. Dagens 

meningsmålinger viser det med all ønskelig tydelighet. Fremmede makter 

behøver ikke «skape et narrativ», realitetene taler for seg sjøl. 

Det er videre interessant å se nærmere på forståelsen av at en oppsigelse av 

EØS-avtalen vil være et radikalt brudd med norsk politikk, en politisk 

omveltning. Det må vel bety at inngåelse av EØS-avtalen også var en politisk 

omveltning. Stortinget slutta seg til EØS-avtalen uten at folket fikk si sin 

mening, f.eks. gjennom valg. Politikerne tiltok seg å endre norsk politisk 

selvstendighet radikalt og ga EU diktatorisk makt til å gjennomføre en 

sosialfiendtlig markedspolitikk vi fortsatt ikke ser enden på. EU er i konstant 

endring og Norge må iverksette EU-politikk gjennom EØS-avtalen. Dersom 

Norge ikke gjør det, sies det at vi kan bli straffet av EU. Kanskje FFI kunne 

«forske» på hvordan EU går fram for å påvirke norske valg for å oppnå en større 

makt og større profitt fra norske naturressurser og økt privatisering av norsk 

skole, sosial- og helsetjenster. 

Inge Jørgensen 

Sier Nei til EU/EØS 



 

Kapitalismens velsignelser 

Publisert i TA og Varden 09.12.22 

Bård Hoksrud støtta dereguleringen av drosjenæringa, lot alle få kjøre drosje og 

opplevde ublu pris på en drosjetur. Nå advarer han andre reisende og anbefaler 

dem å orientere seg om prisene før de bestiller tur. 

Bensinprisene hopper opp og ned hver dag, hver uke og fra stason til stasjon. 

Følg med og fyll billig. 

Strømprisene varierer fra time til time, dag til dag og fra regn til sol til vind. 

Følg med og dusj, vask og varm opp når prisen er lav. Stå opp midt på natta og 

bli superkunde. Du kan spare 1000-vis av kroner ved å bli nattmenneske. 

Kjøper du dyrt, er det ditt eget ansvar. Følg med, ropes det fra alle kapitalismens 

velsignede koryfeer. Bruk din tid på å følge med.  

Inge Jørgensen  

 

Cuba lider, nok en gang 

Publisert i TA 08.12.22 

Cuba får olje fra Russland. Vestlige land leverer ikke. Nå står nye utfordringer 

for døra. Det er trist og leit. Cuba har vært utsatt for drepende sanksjoner fra 

USA siden nasjonaliseringen av banker og sukkerindustri etter revolusjonen i 

1959. USA aksepterte ikke Cubas tilbud om kompensasjon. USA ville ha 

dominans. FN har fordømt de US-Amerikanske sanksjonene i en årrekke, men 

har vist sin maktesløshet i alle år, sli FN aldri har hatt noe å si overfor 

okkupanten Israel eller nå, Russlands krig i Ukraina.  

Cuba har fått hjelp fra Sovjet/Russland. Nå er Kina den største handelspartneren 

etter Venezuela. Nylig bevilget Kina 100 millioner USD for å avhjelpe høstens 

ødeleggende stormer, USA bevilget 10 millioner. Cuba har venner, men de er 

ikke vestlige. Cuba har også gjeld, en betydelig gjeld til Kina. Trist, men sant. 



Vestlige land burde så absolutt hjelpe og investere og ikke la seg skremme av 

USA’s menneskefiendtlige sanksjoner. Alternativet er et sterkere Kina. 

Inge Jørgensen 

Cubavenn 

 

Høyres sanne ideologi 

Publisert 03.12.22 i TA og i Varden 06.12.22 

Egoismen står i sentrum når Høyre okker seg over milliardærene som flykter til 

Sveits. Høyres Heidi Nordby Lunde er kreativ og forsøker seg med nyord. De 

som flykter representerer Kompetent Kapital. Norge trenger Kompetent Kapital. 

Kapitalistene flykter for å slippe unna en framtidig utbytteskatt som de har visst 

ville komme så lenge de har drivi virksomhet. Utbytteskatten slapp de unna så 

lenge de reinvesterte, mens den skulle betales om de tok den sjøl. Det er altså de 

kompetente som flykter. I mitt vokabular er det Egoistisk Kapital som flykter. 

De vil ikke gi et personlig bidrag til fellesskapet. Det er egoisme. Nordby Lunde 

erkjenner at flyktningehullet i skatteloven er problematisk, men hun vil ikke 

gjøre som hennes partifelle i Tyskland, Angela Merkel, å vedta en Exitskatt. 

Flytter du, må du skatte av overskuddet. Høyre her hjemme må konfrontere 

egoismen hos sine egne og slutte å bruke nyord uten mening. 

Inge Jørgensen 

Honningkrukka på Bjørkøya 

Publisert i PD 03.12.22 

Herøya Arbeiderforening, HAF, gir uttrykk for at de ikke har en honningkrukke 

de kan hente midler fra til ny fergekai på Bjørkøya. Investorene i Bjørkøya 

Utvikling mangler også midler, sies det. Så da må en lene seg på Porsgrunn 

Kommune som må hente fram sin egen honningkrukke. Det passer nok HAF 



godt, de som «solgte» kaia for kr.1 til kommen som på denne måten skaffa seg 

en mulig utgift på flere titalls millioner kroner, uten mulighet for inntjening. 

Men er det riktig, at det ikke finnes noen honningkrukke på Bjørkøya? Proff.no 

kan melde at Bjørkøya Utvikling har utbetalt 10 millioner kroner i utbytte i 2021 

og i 2020. 20 millioner må da kunne kalles en honningkrukke! Og HAF sjøl, om 

ikke de også har tjent godt med penger på utviklingen på Bjørkøya, så må noen 

ha gjort en veldig dårlig jobb.  

Her har kommunen kun en ting å gjøre. Kommunen beholder fergekaia som den 

er og fortsetter å betjene øya med ei passasjerferge. Hytteeierne, investorene og 

HAF har sikkert egne båter av passende størrelse de kan bruk. Noen bilferge 

burde ikke være nødvendig. Vi snakker tross alt om ei øy uten veier. 

Inge Jørgensen  

«Oppvokst på Bjørkøya» 

 

Julegater 

Publisert i Varden 28.11.22 

Jeg leser i Varden at en i Porsgrunn ikke har råd til julegater. I Malaga, derimot, 

åpnet de julegatene med titusenvis av lys som spilte opp i et forrykende show. 

Det var å se på TV.  

Inge Jørgensen 

AP i fritt fall / Mitt hjerte gråter, del 2 

Publisert i TA 15.11.22 og i Varden 17.11.22 

AP får 16,9% oppslutning på siste meningsmåling. Det er mindre enn halvparten 

av Torbjørn Jaglands berømte ultimatum i 1997. Denne siste målingen er 

katastrofal og skyldes en politikk som ikke gagner vanlige folk. Høstens 

statsbudsjett er fullt av kutt for vanlige folk, og flest for dem med lite fra før. 



Nestleder Bjørnar Skjæran kan ikke forklare den dårlige oppslutningen med 

annet enn at vanlige folk ikke forstår politikken til AP. Ungdomspartiet forklarer 

den lave oppslutningen med Trond Giskes rolle som radikal leder, han anses 

som en del av problemet i AP. Sjøl mener jeg ungdommen bør være mer 

katolske og konsentrere seg om politikken. Grunnen til den dårlige 

oppslutningen er den nyliberale politikken, den religiøse troen på markedet som 

råder i toppen av partiet. At vanlige folk nå flokker seg om høyrepartiene, er en 

tragedie i seg sjøl. Deres løsninger har ikke gagnet vanlige folk, men deres 

retorikk om de mange «friheter» treffer oss i mitt i hjertet. Vi vil alle være fri. 

AP, ledelse og ungdomsparti, har en stor jobb å gjøre, så la politikken stå i 

sentrum. 

Inge Jørgensen 

Rødere enn som så 

Mitt hjerte gråter 

Publisert i TA 07.11.22 og i Varden 08.11.22 

Tirsdag 1.november melder NRK at Høyre/FrP får reint flertatt i meningsmåling. 

MDG, V og KrF havner under sperregrensa. De «røde» går alle tilbake. AP får 

kun 18,2% oppslutning. Det er det tristeste jeg har opplevd i mitt lange, 

politiske liv. Erna Solberg styrte landet i 8 år og ga de rikeste enorme 

skatteletter med stadig større forskjeller mellom fattig og rik. Fellesskapet 

betyr lite for H/FrP, de rikeste belønnes. Nå er det AP/SP som regjerer og der 

forsøker de å gjøre noe med saken. De ønsker at de rikeste skal bidra mer til 

fellesskapet. Resultatet er at de rikeste tar med seg formuen sin og flytter til 

Sveits. Nå viser det seg at folk flest flokker seg om H/FrP, folk flest sier nei til 

lavere forskjeller og avviser AP’s løsninger. Når AP får spørsmålet om hvorfor 

de gjør sin dårligste måling noensinne svarer nestleder Bjørnar Skjæran «Det er 

vanskelig å si.» Det skal være vanskelig å få folk til å forstå hva de arbeider med 



i regjering. Det er altså folket som har feil, ikke politikken AP/SP fører. Det er 

her jeg gråter. AP må forstå at folk forstår utmerket vel at AP har forlatt sitt 

sosiale prosjekt ved å binde seg opp til EU-kapitalens diktatur og nekter å ta 

politisk kontroll over kraftproduksjonen og -prisene her i landet. Landet er bygd 

på vår billige kraftproduksjon, ikke på markedsmakt. AP har solgt sjølråderetten 

til EU og ikke evnet å ta sjølkritikk og utforme en kraftpolitikk som vil bygge 

landet. 

Inge Jørgensen 

 

Religiøs tro på fastprismarkedet 

Publisert i TA 03.11.22 

I Debatten på TV tirsdag 25.10.22 sier næringsminister Vestre at han har stor tro 

på det kommende fastprismarkedet, det som ennå ikke har begynt å virke. Vestre 

viser en religiøs tro på en nykonstruksjon, et marked, som han sjøl har skapt. 

Det blir som å skjære ut en figur i tre, plassere den i stua og begynne å be om at 

hele verden skal være snille med hverandre. Så langt har ethvert marked vært 

nådeløst ærlige, den som vil betale mest får tilslaget. Resten må dø. Vestre har 

ikke tatt inn over seg at industri- og virksomhetsdød i dagens Norge oftest 

skyldes høye strømregninger, ikke en sunn konkurranse (i mange tilfeller er ikke 

engang konkurransen sunn, slik som i norsk matvarebransje som mest likner 

diktatur). Vestre, Lien Aasland og Jonas Gahr Støre bør ta inn over seg at EU-

diktaturet (ACER) og nasjonal sjølråderett ikke går sammen. Det som sies å ha 

tjent oss godt i 30 år, har endret premisser. Vi hadde ikke utenlandskabler, ikke 

ACER og kraft- og utvekslingsavtaler med makt til å bestemme, vi hadde 

politiske styring. Nå må regjeringa ta grep, bestemme over egen kraftproduksjon 

og gjeninnføre en kraftpolitikk som i sin skapte velstand i hjemlandet. 



Inge Jørgensen 

Religionskritiker 

Advokatmat og misbruk av innbyggernes penger 

Publisert i TA 26.10.22 og i Varden 27.10.22 

Robin Kåss vil stevne AP-regjeringa for det såkalte ranet av innbyggernes 

penger fra Skagerak Energi. Det er mye å si om AP-regjeringa, om den har satt 

vanlige folk først eller ikke. Skattepakkene skulle reversere noe av Erna 

Solbergs elleville skatteletter i hennes regjeringstid, men isteden har AP-

regjeringa henta skatten hos kommunale kraftselskaper. Dessuten viser det seg 

at vanlige folk som sparer i aksjefond mister en stor del av sparepengene sine. 

Det er flere små kutt som rammer vanlige folk og til sammen utgjør de en 

ganske betydelig andel. SP-statsråd Ola Borten Moe ga på radioen uttrykk for at 

de mange små kutt til sammen gir en stor sum og skaper balanse i budsjettet. Det 

er riktig. Det som er synd, er at dette rammer vanlige folk og ikke vi som har 

mer enn nok.  

Når Robin Kåss nå vil pusse advokater på AP-regjeringa er det kun én vinner, 

advokatene. Sjøl anser jeg dette som misbruk av innbyggernes penger.  

Inge Jørgensen 

Ny ordfører 

Publisert i Varden 21.10.22 og i TA 22.10.22 

Robin Kåss tar ikke gjenvalg etter åtte år som ordfører. Det er en tydelig, men 

omstridt ordfører som går. Høyresida ser nå en mulighet for å ta over roret i AP-

bastionen Porsgrunn. Jeg ser ingen grunn til at det er en god idé. Høyresidas 

politiske program handler om å legge til rette for at de som har, skal få, og de 

som ikke har, skal bli fratatt det lille de har. PD har vært en ivrig støttespiller for 

høyresida, men de bomma stygt da de lot den avgåtte Høyrelederen Espen 

Storvand få første oppslag etter nyheten om Kåss’ avgang var klar. Først torsdag 



slapp Høyredronninga Anne Cathrine Syversen til. Storvand er muligens en 

bedre ordførerkandidat enn Syversen, jovial og vennlig som han er, men hans 

politiske løsninger legger seg tett opp til Liz Truss i England, the tin lady, som 

nylig måtte bøye seg for næringslivets frykt for kapitalens tap med tøylesløs 

økonomisk liberalisme. Hennes forespeilete skattelettelser overgikk endog det 

Høyre i sin tid gjennomførte, og Høyres politikk vil ikke være noe bedre 

alternativ for Porsgrunn enn AP. Det er synd, for med AP ved roret har vi rota 

oss bort i et uføre med el-ferger, fergekaier, svømmebasseng og dess like. Et 

betydelig misbruk av kommunale midler. Vi trenger en edruelig ledelse som 

setter tæring etter næring og ikke gambler med befolkningens ve og vel. 

Inge Jørgensen 

Ordførerkandidat? 

Cuba og orkanen Ian 

Publisert i TA 10.10.22 og i Varden 11.10.22 

Orkanen Ian feiet over Cuba, den nordlige delen Pinar del Rio, før den ødela 

store deler av Florida. Vi fikk meldinger om at strømnettet blei lagt dødt over 

hele Cuba før landet forsvant fra nyhetene. Vi fikk side opp og side ned med 

nyheter fra Florida og Sør-Carolina. US-Amerikanerne har fått mye sympati og 

president Biden har lovet omfattende støtte. Cuba er derimot etterlatt i mørke. 

Nå viser det seg at sigarproduksjonen på Cuba, landets desidert største 

eksportartikkel og viktige inntektskilde, ligger nede. Orkanen Ian ødela ikke 

bare årets avlinger, den har ødelagt både jordsmonn og bygninger over hele det 

nordlige området og Cuba settes år tilbake og blir ennå fattigere. Det er på tide 

vi gir skikkelig hjelp til Cuba og avslutter den menneskefiendtlige, økonomiske 

blokaden US-Amerikanerne har stått for de siste 60 årene. FN har fordømt 

blokaden hvert eneste år, men US-Amerikanerne har stått imot, misbruker sin 

økonomiske makt og truer også 3.land med sanksjoner dersom de bryter 

blokaden. Norge bør gå foran tale US-Amerikanerne midt imot og opprette 



normale handelsforbindelser med Cuba, slik vi har normale handelsforbindelser 

med andre typer diktaturer som Saudi-Arabia og Kina.  

Inge Jørgensen 

 

Halleluja, strømprisen er 53 øre 

Publisert i Ta 06.10.22 og i Varden 07.10.22 

I dag, onsdag 05.10.22, skal strømprisen igjen være normal i vårt område, 53 øre 

pr.kwh. Det melder Nrk. Vi får imidlertid ingen glede av den lave prisen. Vi har 

«fastpris» som er mer enn 10 ganger så høy, en pris som viser seg å være «fast» 

14 dager av gangen. Fjordkraft setter opp prisen så fort de kan. Nå gjenstår å se 

om de setter ned prisen like fort.  

Strømprisen blei det spådd vedvarende høy hele vinteren. Dagens pris viser med 

all ønskelig tydelighet at kraftmarkedet er spinn vilt og helt umulig å spå, 

foruten umulig å forstå. Det viser igjen at det må gjøres nye politiske valg. En 

må slutte å tro på markedet og prioritere en stabil, politisk bestemt pris som alle 

kan leve med, både bedrifter og virksomheter og folk flest må kunne leve trygt. 

Inge Jørgensen 

Budsjetteringer 

Publisert i PD, TA og Varden 04.10.22 

I Varden melder Robin Kåss at de nye skattene på kraftproduksjon fører til at 

Porsgrunn taper tilsvarende 30.000 kroner pr.innbygger. «Han sier at de på kort 

sikt får 90–100 millioner kroner mindre i utbytte, og at dette får konsekvenser 

for budsjettet i 2023.» Dersom dette er riktig, at det får konsekvenser for 

budsjettet i 2023, må det være noe galt med budsjetteringen. Kraftprisene er 

skyhøye og prisene kom helt uventa (til tross for mange advarsler fra år tilbake). 

Et mulig, skyhøyt utbytte kan dermed umulig ha vært lagt inn i budsjettet. 



Fortsatt vil Porsgrunn får høyere utbytte enn tidligere år, så hvor bekymringene 

kommer fra, er ikke godt å forstå. Det er å håpe at rådmannen har et mer 

edruelig forhold til kraftinntektene enn det ordføreren ser ut til å stå for.  

Inge Jørgensen 

Med budsjettkontroll 

 

Det gjør vondt å dele med seg 

Publisert i Varden 03.10.22 

I Varden kunne vi lese at «Grenland blir snytt for over 200 mill.» Det var det 

nye skattesystemet for grunnrente som var temaet. Skagerak Energi må betale 

mer skatt og utbyttet til eierne, Grenlandskommunene, blir lavere. Det er typisk 

for eiere å føle seg snytt når skatt må betales og fordeles på flere. Noen flytter 

endog utenlands for å slippe beskatning. Varden er i godt selskap. I selskap med 

kraftkommuner og lakseoppdrettskommuner langs hele norskekysten. Det er 

vanskelig å dele med seg. Men i det lange løp vil det lønne seg. Det skaper bedre 

fordeling og større samfunnsmessig trygghet. Så Varden oppfordres til se på de 

positive følgene av grunnrenteskatten. 

Inge Jørgensen 

 

Kraftbørsen, Derivater og Futures 

Publisert i TA 30.09.22 

Kraftbørsen har tjent oss godt i 30 år, sier alle ledende politikere. De sier det 

også nå, når kraftbørsen har gått amokk og ikke lenger tjener oss godt. Tvert 

imot fører den til bedriftsnedleggelser og nød. Inkassosakene er flere enn noen 

gang. I tillegg til krafbørsen har vi en markedsplass for framtidige råvarer, på 



Nasdaqbørsen. Der kan en handle papiravtaler om råvarer slik som kraft i 

framtida. Det kalles derivater og futures. Det er altså ikke råvarer som handles, 

men troen på framtidig pris på råvarene. Dette er ikke en børs, men et casino. 

Siden en ikke vet hva prisen i framtida vil bli, blir det hele gambling.  

Vi sjøloppnevnte eksperter mangler tillitt hos politikerne, så de bør være de 

første til å redegjøre for oss disse vanskelige fenomenene. Dessverre har ingen 

av politikerne gitt oss noen oppklarende og beroligende redegjørelser.  

I 2018 var det kraftprisspekulanten Einar Aas fra Grimstad som var i fokus. Det 

var en mann med 2,17 milliarder i formue i 2016. Inntektene og skatten var i 

millionklassen, 833 i inntekt og 227 i skatt. Alt fordi han spekulerte i hvorvidt 

kraftprisen ville stige eller falle. Det handla om Derivater og Futures. En dag var 

alt borte, spekulasjonene slo feil. En artikkel på nrk.no 18.09.18 gir god info om 

dette. En annen finnes i morningstar.no 14.09.18. Regninga for den feilslåtte 

spekulasjonen blei sendt til kraftselskapene, dvs, vi vanlige mennesker som aldri 

har gamblet i dette casinoet. Vi måtte betale for Einar Aas sin spillegalskap.  

Nå er det samme på vei til å skje igjen. Kraftselskaper gambler på 

kraftprisbørsen for milliardbeløp. Det handler ikke om kraft som selges og 

kjøpes, men det gambles på om kraftprisen går opp eller ned. Det handler om tro 

og håp, ikke om realiteter. Statkraft (det vi si innbyggerne i Norge) har gamblet 

for ufattelige 162,5 milliarder kroner. Vi ligger an til å tape hele dette beløpet og 

mer til. I et casino kan en lett spille seg fra gård og grunn. Sverige og Finland 

har regjeringene stilt garantier for spekulantene, så dersom de taper gamblingen, 

vil folket betale gildet. Det vil vi kunne komme til å måtte gjøre i Norge også, 

uansett om Statkraftdirektør Hallvard Granheim forsøker å berolige oss. 

Statskrafts innsats på kraftprisbørsen, casinoet for Derivater og Futures, har økt 

10 ganger på kort tid. Dette er gambling, det er utslag av en rovdyrkapitalisme vi 

meget vel kan klare oss uten. Det er så vanskelig å forstå at jeg tviler på at Lene 



Vågslid og Jon Blikra er i nærheten. Og regjeringen sier seg dessverre 

maktseløse. Heldigvis sier Skagerak Energi at de ikke satser på kraftcasinoet. 

Inge Jørgensen 

 

«Vi har gitt opp Skien» 

Publisert i Varden 30.09.22 

Den 26.09.22 skreiv Varden om Benjamin Alexandersen. Vi kan lese at han er 

autist og blind, har praksisplass i en lokalradio i Drammen og at det koster 

foreldrene dyrt. Benjamin har behov for en hjelper hele dagen, både i 

opplæringssituasjonen og på fritida. Det er behovet i opplæringstida som ikke er 

dekket. Bak utsagnet «Vi har gitt opp Skien. Der har det vært nei hele veien» må 

det ligge mye frustrasjon. Det er omtrent som familien Grini som ikke fikk 

Skiens hjelp til behandling for ME ved en privat klinikk. Familien Grini fikk 

hjelp av venner og kjente, mens familien Alexandersen nok står sørgelig aleine.  

Skien kommune har en rekke gode, tilpassete tilbud til mennesker som trenger 

noe ekstra. Men det skorter på spesialiserte tilbud, der det er behov for 

skreddersøm. Og er det behov for skreddersøm vil en komme best ut når en 

samarbeider med pårørende, verger og bistandspersoner om løsningene, 

tiltakene. Det kan være krevende for det kommunale apparatet, men det gir så 

mye mer tilbake. Det handler om å lytte, om å forstå, om å formidle løsninger og 

ikke begrensninger og hindre. Jeg kjenner slik praksis også i Skien, men det er 

ikke alle som opplever det slik. 

NAV er en mastodont med uklart ansvar. I Benjamins tilfelle er det ikke avklart 

hvem som har ansvar for hans behov for hjelp i praksistida. Skien krangler med 

Drammen. Det kan da ikke være første gangen en person i praksis, en person 

under opplæring, har behov for hjelp på praksisplassen? Rektor ved 



folkehøgskolen i Drammen mener Benjamin er utsatt for diskriminering. Da jeg 

sjøl jobba i Skien kommune fikk unge mennesker under opplæring gå på 

folkehøgskole med støtte fra kommune, NAV, fylkeskommunen. Om foreldrene 

til Benjamin må betale sjøl, vil det være diskriminering, uten tvil. 

Inge Jørgensen 

Ansatt i Skien i 30 år 

Rev på St.Hansåsen 

Publisert i PD 27.09.22 og i Varden 28.09.22 

Søndag kveld så jeg en rev i gata. Det er første gangen i de 30 åra jeg har bodd 

her. Uka før så jeg et ekorn i hasselbuska. Det skjer hvert år. Reven var 

muligens på jakt etter hønene i Ulrich Schnellsgate. Eller var det ekornet som 

var målet. Kanskje reven jakter på andre smådyr som har finni nye matfat i 

boligområdene. Hva vet jeg? 

Inge Jørgensen  

 

Fotballspilleren Ragnar Sande til minne 

Publisert i TA 19.09.22 og i PD 20.09.22 

Ragnar var ikke bare handballinteressert, han spilte også fotball. I nær 25 år 

spilte han i GLAK, Grenland Leddbånd og Achillesklubb. Grenlands beste lag, 

ifølge lagets klubbsang. Ragnar var mannen med stål i beina, sirlig innlagt av et 

sykehus som resultat av blind vold i Fredrikstad tidlig på 1990-tallet. Stål i beina 

var ikke bare-bare. Når han hadde gått litt kraftig på og spent ballen med all 

kraft, måtte han sette seg på benken og justere stålet. Så var han tilbake, fokusert 

på mål, ingen finslepen spiller, men full av kraft og fart, belønnet med mål fra 

tid til annen. Ragnar var snill, vennlig og varm kamerat på banen, aldri noen 

provokasjoner fra ham. Vi savner deg Ragnar. 



Inge Jørgensen 

For GLAK 

Debattavsløringen 

Publisert i PD 10.09.22 

Jeg blir trist. Arbeiderpartiet ved Terje Lien Aasland viser total inkompetanse 

når det kommer til markedet. I debatten med Spetalen ble han avkledd. Norge 

vil miste industri fordi kraftprisene er knyttet til EU, utenfor norsk kontroll. 

Uten industri, ingen velferd. Kommende generasjoner vil lide på grunn av 

inkompetansen. Trist, men sant. 

Inge Jørgensen, 

sannsiger 

Prisen på purreløk 

Publisert i TA 06.09.22 

Strømpriskrisa fører til så mangt. F.eks. purreløk som jordforbedringsmateriale. 

Snart vil prisen på purreløk bli like høy som prisen på strøm. Det vil bli 

matkrise. Vi holder oss med en regjering som ikke forstår virkeligheten, men 

som jabber rundt med et mantra om at kraftmarkedet har tjent oss godt i 30 år. 

Virkeligheten har EU’s leder Ursula von der Leyen forstått, kraftmarkedet 

fungerer ikke lenger. Vi står overfor en ny virkelighet som krever en ny politikk. 

Vi må ta grep om strømprisene og fordelingen av strøm. Vi kan ikke overlate 

grunnleggende nødvendigheter til kraftdirektørene. De har vist seg totalt 

inkompetente til å forvalte kraften. Vannmagasinene er nå en miljøkatastrofe av 

de sjeldne.  

Noe av grunnen til krisa sies å være overforbruk av strøm. Det er mulig det, men 

da må en først slutte å eksportere strøm ut av landet i utide og å godkjenne 

industri som er sterkt kraftkrevende og lite arbeidsintensiv, som data- og 

kryptosentre. Og en må stoppe elektrifiseringen av sokkelen. Monsterkablene til 



Stoltenberg over fjellet kunne vi klart oss uten. De representerer et miljøavtrykk 

vi bør skamme oss over. Monsterkablene til England og Tyskland likedan. I 

tillegg roper hyttefolket på strømstøtte når de heller burde slått av all strøm. Da 

en god venn bygde hytte på 1990-tallet, var det uten innlagt strøm og vann. I dag 

er det utenkelig. Nye tider, nye grep. La oss bli hørt! 

Inge Jørgensen 

Kraftsosialist 

 

Ursula von der Leyen 

Publisert i TA 01.03.22 

Det var på Dagsrevyen 29.08.22 en kunne høre EU-kommisjonens leder, Ursula 

von der Leyen, si høyt og tydelig at kraftmarkedet har brutt sammen. Det er på 

tide å etablere et nytt kraftprissystem, markedsliberalismen fungerer ikke.  

Kanskje dette kan få vår hjemlige markedsliberalister med statsminister Jonas 

Gahr Støre i spissen, til å forstå at kraftmarkedet ikke vil kunne gi oss løsningen 

på strømpriskrisa. Von der Leyen vil ta politisk grep. Strømpriskrisa krever 

politiske løsninger, ikke en markedsstyring som dreper.  

Inge Jørgensen 

Hastverk er lastverk 

Publisert i Varden 01.09.22 

Mens vi venter på at Stortinget skal hastemøte midt i september dør industri og 

privat virksomhet. REC legger ned eller flyttes utenlands. Millba i Skien betaler 

1o ganger så mye for strømmen som tidligere og teller på knappene. I dette 

tilfelle må en si at hastverk er lastverk. Lasten i dette tilfelle er den uendelig 

gode tida politikerne tar seg. Strømpriskrisa er skapt av politikk og må løses 

med politikk. I Spania og Frankrike har de makspris på strøm. Slik bør det være 



her på berget også, og så må en se til EU som et kapitalens diktatur. Gjennom 

EØS-avtalen, de nye utenlandskablene og ACER har politikerne lagt oss under 

EU-regimet som et lydrike. Mens Putin ønsker seg Ukraina, ønsker EU Norge. 

Vi mister friheter og sjølråderett som lydrike.  

Inge Jørgensen 

Hvorfor ikke konfrontere kommunene? 

Publisert i Varden og TA 30.08.22 og i PD 01.09.22 

Lærerstreiken går sin gang. Streikeretten er ikke tema. Streiken går utover 

elevene, slik Covidtiltakene fra regjeringen Solberg gikk utover elevene. De som 

sliter mest i skolen, tapte mest under Covidtiltakene. De samme taper nå som 

lærerne streiker. Men ansvaret for situasjonen har kommunene som gjennom KS 

har nedvurdert lærerne hele tiden siden de overtok forhandlingsretten overfor 

lærerne i 2004. «KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, 

utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon.» Dette 

står å lese på KS hjemmesider. KS har utviklet undervisningssektoren i feil 

retning. Det er på tide å støtte lærerne og tvinge KS til å endre politikk slik at 

elevene kan få tilstrekkelig med kvalifiserte lærere, motiverte lærere, lærere som 

ønsker å stå lenge i jobb.  

Inge Jørgensen 

Pensjonert lærer 

Idiotene har overtatt 

Publisert i Varden 25.08.22 og i TA 26.08.22 

«– Regjeringen dekker 90 prosent av det som er over 70 øre. Da ser de ikke på 

den enkeltes strømavtale, men hele området. De som har bundet strømmen til en 

fastpris, vil få penger tilbake når strømmen er så dyr, så situasjonen er ganske 

spesiell, sier Hamre.» 



Dette står å lese på nrk.no 22.august. Bakgrunnen for utsagnet er han som har 

bundet strømprisen og som får strømstøtte slik at han faktisk får penger tilbake, 

jo mer han bruker, jo mer penger tilbake. Her har vi trodd vi har hatt en klok 

regjering som har sørget for at folk med høye strømregninger får hjelp til å 

betale disse, mens nå kan vi lese at de også betaler strømstøtte til folk som ikke 

har høye strømregninger. Det er idioti, dessverre har jeg ikke noe bedre ord. Og 

så er det noen som lurer på hvorfor tillitten til politikere svikter? 

Inge Jørgensen 

 

Nederlag eller håp 

Publisert i Ta og Varden 19.08.22 og i PD 25.08.22 

AP faller til under 20% på meningsmålingen til NRK. Det kan være uttrykk for 

at vanlige folk har mista trua på partiet. Partiet får åpen kritikk langt inn i egne 

rekker, foruten av LO, den sterkeste organisasjonen som støtter partiet. Det er 

sjølsagt strømprisene som er grunnen til dette. Hadde partiet tatt grep om disse 

ville vi sett helt andre resultater på meningsmålingene. Opposisjonen og 

medspillere har pressa regjeringen til tiltak, til økt støtte, til å ta grep gang på 

gang. De som kunne vært blitt helter har blitt tapere. Det hjelper ikke om 

partitoppene Robin Kåss og Lene Vågslid skriver ei 30-punkters skryteliste i 

lokalavisene. Det har heller ikke hjulpet at Telemarkinger i regjering, eller AP 

på Stortinget støtter opp. Jonas Gahr Støre vil ikke ta grep om markedsstyringen 

av kraftproduksjonen. Jeg møtte Terje Aasland på Notodden. I forbifarta ga han 

uttrykk for at regjeringa nå ville ta grep om den økonomiske liberalismen. Jeg 

må ha misforstått. Nyliberalismen, den økonomiske brutaliteten får leve i beste 

velgående. Norge hadde aldri klart å bygge et velferdssamfunn om ikke vi hadde 

regulert kapitalen mens vi bygde ut vannkrafta. Vi hadde heller ikke klart å øke 

velferden dersom ikke oljeutvinninga hadde hatt politisk styring. Nå vedtar 

politikere i de fleste partier å overlate vital samfunnsstyring til markedet, til et 



markedsstyrt EU. Strømprisene har løpt løpsk i et uregulert marked. Støre, det er 

på tide å forlate markedsliberalismen som religion og konvertere til 

sosialdemokratisk politikk og gi vanlige folk nytt håp. Det er verdt å huske at 

vanlige folk sa nei til EU og heller aldri har sagt ja til en EØS-avtale som gir 

stadig mer makt til kapitalen. 

Inge Jørgensen 

Selvoppnevnt ekspert 

 

Vi som elsker Cuba 

Publisert i TA 22.08.22  (lett redigert av redaktøren) 

Torsdag 18.08.22 var det menighetsmøte om Cuba på kafeen Sitt ned. Vi som 

elsker Cuba kom for å høre sosialantropolog Ståle Wig (foto) i samtale med 

redaktør Ove Mellingen om sine feltstudier på Cuba i årene fra 2015. Wig 

fortalte om hverdagen til tre cubanere, en hverdag som er preget av et slit for å 

skaffe seg mat, et slit for å skaffe seg inntekt, en frykt for myndighetene, og en 

livsglede som særlig kommer til uttrykk i musikk og dans. Cubanerne i Wigs 

fortelling er mer opptatt av den interne blokaden enn USAs livstruende, eksterne 

blokade. Den interne blokaden forstås som myndighetenes frykt for cubaneres 

organisering og initiativ som ikke er styrt av myndighetene. 

Den eksterne blokaden kommer fra USA. USA nektet å motta erstatning fra 

Cuba da bank og industri ble nasjonalisert etter revolusjonen i 1959. USA svarte 

med å blokkere handelen med 

Cuba og foretok en mislykket invasjon i Grisebukta i 1962. Blokaden ble utvida 

under den demokratiske presidenten Bill Clinton på 1990-tallet etter 

Sovjetunionens fall og Cubas tragiske, negative utvikling. Jeg var sjøl på 

arbeids- og studietur på Cuba i 1997 og opplevde blokaden på 

kroppen. Det var en smertefull opplevelse. Lyspunktet den gangen var, foruten 

utdanning og helse, var de private restaurantene som var åpnet under streng 



kontroll fra myndighetene. Det var ingen frihet på Cuba og det er fortsatt ingen 

frihet på Cuba, men private restauranter viste kreativitet og serverte oss de 

nydeligste retter der det offentlige kun ga grunnleggende næring. Som om USA 

ikke gjorde nok skade, strammet den republikanske presidenten Trump til 

blokaden under sin presidentperiode, en innstramning som er videreført av 

Biden. En kan stole på USA, der går en alltid mot folks ve og vel. En kan ikke 

overvurdere den skade en slik blokade gjør. Dessverre blir det sterkt 

underkommunisert, også at USA gjennom alle år er blitt fordømt i FNs 

hovedforsamling 

hvor kun et par-tre land støtter USA. USA har aldri rettet seg etter FN. Det er 

typisk for oss til venstre å skylde på USA, og det med rette i dette tilfellet. 

 

Jeg var tilbake på Cuba i 2001 og 2009. Den siste gangen leide jeg bil og kjørte 

gjennom Havanna, til Cienfuegos, Trinidad, over fjellene til Santa Clara og til 

Varadero. Landskapet var vakkert, men uutnyttet, fruktbart, men udyrket. 

Veiene en tragedie og slalomkjøring mellom humper og hull var regelen. 

Unntaket var veien fra Varadero til Havanna. Turistene skulle fram uten 

problemer. Over fjellene gikk det i 20 km/t. Av og til tok en igjen eller møtte en 

ekvipasje, som oftest en okse 

med vogn. Trist som faen. Vi tok med haikere, på Cuba er det regelen. Det var 

til stor hjelp når en skulle finne fram. Min erfaring var at en satset stort på 

turismen, men lite på landets eget landbruk, på selvforsyning. Det satses også 

stort på utdanning og helse. Så jeg var imponert over det jeg så, særlig 

psykiatrien i Havanna som ikke stod noe tilbake for Sykehuset Telemark. Cubas 

leger er kjent over store deler av den tredje verden og tilbys land med svakt 

helsevesen i bytte med økonomisk støtte. Det er en helt annen eksport enn våpen 

og militær beskyttelse. 

 



Partidiktaturet på Cuba har fryktet folks kreativitet og engasjement. Folks 

beundring for Barak Obama ble for stor, og åpningen som var på gang etter at 

Cuba og USA gjenopprettet diplomatiske forbindelser, førte til mer folkelig 

initiativ. Diktaturet tillot ingen folkelig organisering utenfor kontroll og 

åpningen ble stengt. Ingen ting skulle skje uten myndighetenes godkjenning. 

Demonstrasjonene forrige år har ført til mismot og flukt. Ifølge Wik har 1% av 

cubanerne forlatt landet siden demonstrasjonene ble slått hardt ned (110.000 

mennesker). Cubanere har forlatt landet i mange år. Wendy Guerra skrev boka 

Todo se van (Alle drar sin veg) i 2006 og forteller om en utrygg oppvekst i et 

ufritt Cuba og drar til et friere liv. Da Wig ble spurt om det var noe vellykket å 

vise til på dagens Cuba, trakk han fram partidiktaturets evne til å holde på 

makten. Det triste ved dette er den manglende erkjennelsen av at folk ikke vil få 

selvbestemmelse uten sivile organisasjoner om styrer seg selv, som påvirker 

samfunnsdebatten og dermed utviklingen.  Fagorganisasjoner uten statlig styring 

er en forutsetning. En får heller ikke et godt samfunn for alle uten ytringsfrihet, 

forsamlingsfrihet og aksept for at det finnes flere meninger i et samfunn. Cuba 

har aldri hatt dette. Etter frigjøringen fra Spania i 1898 var det USA som tok 

over og beholdt makta fram til en slags selvstendighet i 1901. Cuba ble et 

diktatur som ble avsluttet med Batistas tap for opprørerne i 1959. Siden den 

gangen har Cuba hatt et partidiktatur som «vet folkets beste».  Partidiktaturet 

hadde lenge folkets støtte, mens det i våre dager har mistet all troverdighet. Her 

gir det mening å snakke om en intern blokade. Partidiktaturet blokkerer for 

organisering som kan utvikle samfunnet. Når partidiktaturet faller vil det være 

de sterkeste som tar over. Folk med økonomiske midler til å kjøpe alt som er av 

land, industri, varehandel og tjenester. Det har skjedd tidligere, etter den 

cubansk-spanske krigen fram til 1878, da investorer fra USA kjøpte cubansk 

jord billig. Slik vil det gå denne gangen også. Uten et sterkt sivilsamfunn med en 

god lovgivning og tillitt til institusjonene, vil jungelens lov gjelde og folk med 

økonomisk makt vil bestemme. Det kapitalistiske diktaturet har ikke vist seg 



bedre enn partidiktaturet. Dessverre har cubanerne mista 60 år med mulighet til 

å bygge et fritt sivilsamfunn. Den lille åpningen jeg opplevde i 1997 fant jeg så 

vidt igjen i 2001 og 2009 hvor jeg også bodde godt noen dager hjemme hos 

cubanere, men endringen i samfunnet var mikroskopiske. Når det gjaldt 

veistandard, rehabilitering av gamle Havanna og vareproduksjon virket 

utviklingen negativ. I dag er det verre. Det finnes dem som undrer seg over 

Kinas framtidige innflytelse. Vil partidiktaturet Kina ta over for Sovjet? I tilfelle 

vil det ikke føre til noen endring for det cubanske folket. Min vurdering er at 

Kina ikke vil gå sterkt inn slik som i Afrika av den enkle grunn at de har mer 

enn nok med å konfrontere USA i Sør-Kinahavet og overfor Taiwan. En sterk 

offensiv for Cuba vil føre til en for kostbar konfrontasjon med USA. 

 

Vi som elsker Cuba fordømmer fortsatt USAs blokade. Den er et anslag mot 

menneskeheten. Likedan fordømmer vi partidiktaturet som blokkerer for en 

utvikling mot et vitalt og sterkt  sivilsamfunn. Etter Ståle Wigs samtale med Ove 

Mellingen føler jeg likevel en tristhet, et tap av håp. Lyspunktet er den 

cubanske, folkelige kulturen som utfolder seg i musikk og dans. Denne 

kulturelle arven lar seg ikke knekke av stivbeinte gamle menn. Ståle Wig 

foreller et folk hvor livsgleden gis kroppslig og kulturelt uttrykk som hos oss er 

ukjent. Sammen med vår egen politikk overfor Cuba ligger et håp om endring 

fordi dette ikke lar seg styre av «ellos», av dem som ser deg. Vi her hjemme 

må sørge for en kraftfull politikk overfor USA og Cuba for å skape endring. 

 

Inge Jørgensen 

 

Likestilling 

Publisert i TA 20.08.22 



Jeg leser TA 19.08.22 at de har store planer de som har overtatt eiendommen til 

det gamle fylkeshuset. Ti menn er avbildet i avisa. De representerer 

eierkonstellasjonen med de kreative planene. Hvor er kvinnene? 

Inge Jørgensen 

 

Nederlag eller håp 

Publisert i Ta og Varden 19.08.22 og i PD 25.08.22 

AP faller til under 20% på meningsmålingen til NRK. Det kan være uttrykk for 

at vanlige folk har mista trua på partiet. Partiet får åpen kritikk langt inn i egne 

rekker, foruten av LO, den sterkeste organisasjonen som støtter partiet. Det er 

sjølsagt strømprisene som er grunnen til dette. Hadde partiet tatt grep om disse 

ville vi sett helt andre resultater på meningsmålingene. Opposisjonen og 

medspillere har pressa regjeringen til tiltak, til økt støtte, til å ta grep gang på 

gang. De som kunne vært blitt helter har blitt tapere. Det hjelper ikke om 

partitoppene Robin Kåss og Lene Vågslid skriver ei 30-punkters skryteliste i 

lokalavisene. Det har heller ikke hjulpet at Telemarkinger i regjering, eller AP 

på Stortinget støtter opp. Jonas Gahr Støre vil ikke ta grep om markedsstyringen 

av kraftproduksjonen. Jeg møtte Terje Aasland på Notodden. I forbifarta ga han 

uttrykk for at regjeringa nå ville ta grep om den økonomiske liberalismen. Jeg 

må ha misforstått. Nyliberalismen, den økonomiske brutaliteten får leve i beste 

velgående. Norge hadde aldri klart å bygge et velferdssamfunn om ikke vi hadde 

regulert kapitalen mens vi bygde ut vannkrafta. Vi hadde heller ikke klart å øke 

velferden dersom ikke oljeutvinninga hadde hatt politisk styring. Nå vedtar 

politikere i de fleste partier å overlate vital samfunnsstyring til markedet, til et 

markedsstyrt EU. Strømprisene har løpt løpsk i et uregulert marked. Støre, det er 

på tide å forlate markedsliberalismen som religion og konvertere til 

sosialdemokratisk politikk og gi vanlige folk nytt håp. Det er verdt å huske at 



vanlige folk sa nei til EU og heller aldri har sagt ja til en EØS-avtale som gir 

stadig mer makt til kapitalen. 

Inge Jørgensen 

Selvoppnevnt ekspert 

Om å flå de rike eller rettferdig bidrag til et sosialt fellesskap 

Publisert i Ta og Varden 28.07.22 

Det er mye snakk om at det nå er vanlige folks tur. Arbeiderpartiet har hatt det 

som motto fra før valget i 2021. Vanlige folk tapte stort på koronapandemien og 

tiltakene som blei gjennomført, mens rikfolk som hadde mer enn nok fra før, 

fikk ennå mer. Det blei som det er skrivi i Bibelen, de som har, skal få og de 

som lite har, skal bli fratatt det lille de har. Så de rike blei ennå rikere, fikk større 

del av overskuddet, også etter at Erna Solbergs mange regjeringer hadde gitt 

skattelette på skattelette.  

Nå er det snakk om at de rike skal måtte betale litt mer i skatt, noe som får 

høyresida til å bruke begreper som at nå skal vi flå de rike. I mitt vokabular 

handler det mer om at også de rike må betale en rettferdig del til fellesskapet. 

Det kan ikke være sånn at noen få stikker av med det meste av det finansielle 

overskuddet som skapes i dette landet, et overskudd ofte skapt på våre felles 

ressurser, som f.eks. fiske, hav og fjorder. Det finansielle overskuddet må 

fordeles på en rettferdig måte, og da må også de rike betale sin skatt. Når 

skatteberegninger gjøres er det ofte slik at de med de største inntektene, av 

arbeid eller finans, gjerne betaler prosentvis mindre enn vanlige folk i et 

ansettelsesforhold. Det kan umulig kalles å flå de rike at de får noe høyere 

skatter. Det må anses som rettferdig. 

Inge Jørgensen 

Skatteanalytiker 



Et sykt folk 

Publisert i Varden 23.07.22 og i TA 26.05.22 

Det private helseforetaket Volvat skal etablere seg på Down Town. Det gir oss 

flere, såkalt «frie valg» til helsetjenester. De kommer i tillegg nytt helsesenter på 

Vestsida og i Behakvartalet. Fra før har vi Aleris Røntgen i Behakvartalet og 

Søsterhjemmet Medisinske senter i Gamleveien på Østsida hvor jeg sjøl går når 

jeg trenger det, Porsgrunn legesenter, Frisebrygga legesenter og Vestsiden 

legesenter. Dette er bare de som er i sentrum. Alle disse konkurrerer om de 

samme legene og helsearbeiderne, også med de offentlige helse- og 

sykehustjenestene.  

Det er det med privatiserte tjenester at de tilbyr hurtig behandling dersom du kan 

betale for deg. En venn av meg skulle få sjekket kreft og kunne velge mellom 

Aleris og Sykehuset Telemark. Ventetida var den samme begge steder. Men 

Aleris kunne tilby raskere behandling om en ville betale for det. Det hjalp ikke 

om vedkommende kunne stille opp på kort varsel i tilfelle noen ikke møtte opp.  

Det er også det at private oftest tilbyr avgrensede tjenester, mens det offentlige 

må ta de kompliserte, uforutsigbare med potensielt lang liggetid. De må også ta 

akutte behov. Det gjør at private tjenester har et konkurransefortrinn i når det 

skal rekrutteres helsepersonell.  

Volvat etablerer seg på Down Town. Der kan de tilby gratis parkering, mens 

Sykehuset Telemark tar betalt for parkeringen. En kan undre seg på hvorfor, 

men det antas at de mangler finansiering og ser sitt snitt til å dekke noe av 

underskuddet. Volvat har dermed nok et konkurransefortrinn. Som Aleris i 

Behakvartalet eller Søsterhjemmet hvor det parkeres gratis i gatene til den store 

gullmedaljen.  



Det offentlige helsetilbudet svekkes med etablering av private tjenester som 

Volvat. Det betyr at de bemidlete nok en gang vinner i kampen om våre felles 

ressurser. 

Inge Jørgensen 

Fastpasient 

 

Duksen 

Publisert i TA og PD 21.07.22 og i Varden 22.07.22 

Duksen blei han kalt, flinkeste gutt i klassen. Nå er det Jonas Gahr Støre som er 

duksen. Flinkeste gutten i klassen for økonomiske liberalister. Den klassen som 

skyr politisk inngripen i markedet. Mens Macron i Frankrike og Pedro Sánchez i 

Spania har tatt politisk grep og skapt makspriser på strøm i hjemlandet, sverger 

Jonas Gahr Støre til markedets regulering av prisene. Vi ser hvordan det går, 

både folk og bedrifter dør av Støres politikk. Folk flest, det store flertallet med 

begrenset økonomi, blør i hjel i en sakte død. Det er en skam at Jonas Gahr Støre 

kaller seg sosialdemokrat. Markedsstyring har ingen ting med et sosialt samfunn 

å gjøre og heller ikke med demokrati. De beste kapitalistene i markedet i dag er 

kineserne som er styrt av et partidiktatur. Støre fører en uansvarlig retorikk, en 

uansvarlig politikk og unnlater å ta nødvendige grep for å redde det norske 

samfunnet fra det totale havari.  

Inge Jørgensen 

Fra bakerste benk 

Ris til egen bak 

Publisert i TA 05.07.22 

Europa og USA er i krig med Russland. Det føres en økonomisk krig som 

Europa og USA vil tape. Sanksjoner og boikott har ikke alltid ønsket virkning, 

som regimeskifte, folkelig opprør eller endret politikk. Det er nok å vise til Cuba 



som har vært utsatt for en folkerettsstridig sanksjonspolitikk av USA siden 1962, 

eller Iran eller Nord-Korea for den sakens skyld. Heller ikke Venezuela har latt 

seg knekke. Den eneste vellykkede økonomiske boikotten må ha vært mot det 

rasistiske Sør-Afrika som endre politikk i 1991.  

Vesten sanksjonerer Russland og får skyhøye priser på olje og gass, mat og 

andre varer tilbake. Russland lever godt med disse prisene. Men hvor lenge kan 

Vesten leve med disse skyhøye prisene? Verre er det at resten av verden ikke 

følger Vesten i sanksjonene. India og Kina handler mer med Russland enn noen 

gang. 144 land fordømte Russlands invasjon i Ukraina, men de færreste 

boikotter Russland. Afrika handler fortsatt med Russland. Det samme gjør Sør-

Amerika. Så Vesten står aleine i den økonomiske kampen mot russisk krig i 

Ukraina.  

Hvordan er vi kommet dit? Det sannsynlige er Vestens ubegrensete tro på egen 

fortreffelighet etter murens fall i 1989, særlig uttrykt gjennom NATO’s nye 

politikk fra 1990-årene. NATO endret politikk fra å være en 

forsvarsorganisasjon til å tilta seg roller langt utenfor eget område, som en 

GLOBAL aktør. Vi husker angrepene både Serbia 1999, Afghanistan 2001, 

USA i Irak 2003, Libya 2011, hvor Norge bidro sterkt i en folkerettslig krig. Nå 

har NATO på nytt endra politikk og utnevnt nye strategiske fiender. Russland og 

Kina er i fokus. Vestens verdensherredømme er neppe forlokkende for andre enn 

Vesten. Vesten og NATO’s utvikling er heller ikke særlig inspirerende. 

Demokrati som styreform har møtt sterk kritikk etter Donald Trumps forsøk på 

statskupp i 2021, som han slapp unna med, og et valgsystem i USA som ikke 

handler om rettferdig stemmegiving, men om manipulering (garrymandering) og 

kjøp av politikere.  Nå viser også Høyesterett i USA hvordan lover endres etter 

religiøspolitisk aktivisme, lover som er uønsket av flertallet og som går utover 

minst halve befolkningen, da særlig de fattigste. Troen på NATO og på 

demokratiet fikk seg en helt ny knekk siste uke i juni. Da la NATO seg flate for 



antidemokraten Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia. Han forhandlet om kurdernes 

skjebner og blei hørt. NATO-land har våpenboikottet Tyrkia fordi landet 

beveger seg i antidemokratisk retning, men denne boikotten er nå over. 

Kurderne, som var USA’s allierte i kampen mot IS, blir forlatt, solgt til Tyrkia 

for å få Sverige og Finland med i NATO. Kurderne står nå aleine mot et 

angripende Tyrkia, som aldri er blitt konfrontert av USA eller NATO for sin 

invasjon i Syria, den delen som holdes av kurderne. NATO har latt Tyrkia 

definere hvem som er terrorister. Det er neppe noe godt tegn overfor verden 

utenfor Vesten at USA-VESTEN-NATO ikke står opp mot antidemokratiske 

regimer og lar tidligere allierte i stikken når det virkelig gjelder. USA’s politikk 

i Latin-Amerika har heller ikke noen god historie, og USA har mistet sin 

ledende rolle.  

En annen grunn til at Vesten ikke følges, er at Vestens handel med land i Østen, 

Afrika og Sør-Amerika har gitt lite tilbake. Vesten har sørget for å berike seg 

selv, sørget for en økonomisk-liberalistisk politikk hvor profitt for investorene er 

viktigere enn utvikling og sosial sikkerhet for de landene en handler med. Kina 

har bygd seg opp som verdens ledende handelspartner med hjelp av vestlig 

kapital. Kapitalen flyttes dit utbyttet er størst, uavhengig av hjemlige sosiale 

forpliktelser. Kineserne har sørget for å løfte millioner ut av fattigdom med en 

relativt god fordeling av overskuddet, kanskje nettopp fordi de har et styresett 

som er sterkt nok til å motstå en uvettig utbytting fra kapitalistene. Slik sett kan 

Kina stå som en modell for andre land, Partidiktaturet fungerer. Nå høster vi 

resultatene og Kina anses som en trussel mot Vestens hegemoni. Foreløpig 

skremmer det ikke andre at Kina internerer uigurer, overvåker egen befolkning, 

forbyr presse- og forsamlings- og ytringsfrihet. 

Den økonomiske krigen mot Russland kan ikke vinnes. Nå, når handelen verden 

over beveger seg bort fra Vesten (Nord-Amerika, Europa) og mot 

Russland/Asia, er det Vesten som må erkjenne sine feil og endre sin politikk 



overfor resten av verden. Skal en opprette troverdige forbindelser til andre, må 

en ha en politikk som gir noe, som øker velstand og sosial sikkerhet for de en 

handler med og ikke bare for en  selv. En må også erkjenne at demokrati-

utvikling må komme innenfra. Det finnes ikke mange historier om vellykket 

påføring av et styresett, kanskje med unntak av Japan.  

Jeg har ikke nevnt Vestens klimapolitikk. Grunnen er at den er så trist at det blir 

for vanskelig. 

Inge Jørgensen 

 

Norske motsetninger 

Publisert i TA 28.06.22 og i Varden 05.07.22 

Nordmenn er ikke modne for at noen skal gå foran i køen på Tusenfryd. En skal 

ikke kunne kjøpe seg forrang til aktiviteter. På den andre siden kan en kjøpe seg 

forrang til helsetjenester. Private tjenester gir tidligere behandling enn 

offentlige, og det har vi akseptert som et «modent» folk. Fotball-VM i Qatar 

problematiseres fordi Qatar utnytter fremmedarbeidere på det groveste, så 

fotball-VM i Qatar skal boikottes. Men vi kan selge våpen til Qatar som kan 

bruke innenlands og mot andre stater. Uproblematisk for den norske regjering, 

om ikke for det norske folk. Sexkjøp kriminaliseres for nordmenn både hjemme 

og ute, mens å kjøpe en livmor utenlands aksepteres, eller i alle fall ikke 

kriminaliseres. Begge deler må anses som menneskehandel, mens sterke krefter 

virker for å gjøre livmorkjøp lovlig også i Norge. Nordmenn lever med mange 

moralske motsetninger uten at det ser ut til å påvirke norsk moralisme. Vi er 

best, uansett. «Det er typisk norsk å være god,» selv med motsetninger. 

Inge Jørgensen 

 



Turorientering 

Publisert i TA 10.06.22 og i PD 16.06.22 

Porsgrunn orienteringslag, og Bamble og Skien, er i godt i gang med årets 

turorientering. Kona og jeg kom først i gang 1.pinsedag. En nydelig dag i 

skogene i Kilebygda hvor det er lett å gå og landskapet vakkert. Ved 

Orrhanemyr fløy en orrhane opp og kort etter så vi rovfugl, muligens en jaktfalk. 

Langt inne i skauen, utafor løypene fant vi posten «Stein». En kjempestein på en 

høyde. Bålplass var det der også, men ingen stier. Det var sol og vindstille, blå 

himmel og absolutt ro. Takk til orienteringslagene. 

Inge Jørgensen 

Jeg vil bli influenser 

Publisert i TA 11.06.22, i Varden 13.06.22 og 15.06.22 og i PD 14.06.22 

Jeg leser i avisa at influenser Eveline Karlsen tjente 15 millioner kroner i 2021. 

Det er mer enn det jeg har tjent et helt arbeidsliv. Kjempefint med slike 

muligheter. Men jeg erfarer at det ikke er så lett å bli influenser. En må ha 

mange følgere både på Youtube og Instagram. Og så må en ha et innhold som 

fenger. Mens Eveline har 90.000 følgere på Youtube, har jeg bare 8. Det gir liten 

påvirkning og ennå mindre inntekt. Egentlig ingen ting. Men, skal jeg være 

ærlig, ville jeg vært influenser. En med et skikkelig innhold, en som kunne 

utgjort en forskjell i verden.  

Inge Jørgensen 

Influenser 

Jazzalarm – musikalsk suksess 

Publisert i TA 14.06.22 

Grenland Jazzforum ga oss i helga en jazzfestival vi vil snakke lenge om. Her 

stod høydepunktene i kø. For meg starta det fredag med elevene fra Skien 



videregående skole. Gitarbasert jazz med særdeles tett komp. Det neste var Rune 

Klakegg Tidsmaskin, en kvintett med hovedsakelig lokale musikere. Vi fikk en 

kjempekonsert med typiske Klakegglåter. Dernest var det Eyolf Dale Trio. Også 

han med lokal trommeslager. Klakegg og Dale spiller begge piano, men så 

forskjellig, og så flott. Kvelden blei avslutta med den mest artige jazz med 

innslag av folkemusikk. Frode Haltli på trekkspell med Avant folk på et utall 

instrumenter ledet oss inn i en musisk verden av rytmer, toner og fraser som 

førte tankene til Moondog. Kjempeavslutning på dagen. 

Lørdag var det Shantyfestival i Langesund og stappfullt med folk. På 

Ælvespeilet var det flere enn dagen før og vi fikk nye høydare på rekke og rad. 

Marciej Obara Quartet, saxofon med nok en lokal trommeslager. En lavmælt 

stemme ga oss en høymælt musikk med lyriske temaer og heftig piano og komp. 

Vakkert. Vakkert var det også da ungdommene i Benedikte Klew Askedalen 

fortalte oss hvordan hun så fram til sitt jordbærsted, «Looking foreward to my 

afternoon retreat.» Askedalen sang så en øynet håp om en høyere himmel og hun 

fikk hjelp av brettspill og bass som løftet Ælvespeilet opp i håpet. 

Lørdagskvelden blei avslutta med en forrykende konsert av Jaga Jazzist, 8-

mannsbandet med kvinnelig tubaist og ellers et vell av instrumenter. Rocka jazz 

helt uten sentimentalitet, et trøkk vi sjelden hører i Porsgrunn, vi kjente det på 

kroppen. Deilig. Stor takk til Grenland Jazzforum for årets jazzkonsert i Norge. 

Bedre kan det ikke bli. 

Inge Jørgensen 

1.mai 2022 

Publisert i TA 03.05.22 og i Varden 04.05.22 

Jeg gikk i tog under fana «Folk flest er lei av de høye strømprisene». Eller noe 

liknende som kunne vært skrivi av FrP. Det var trist. Tidligere hadde jeg forstått 

at parolen skulle være «Politisk styring med kraftprisene, nei til nyliberalismen», 

eller noe liknende, mer slagferdig og i alle fall ikke fra FrP. Appellene fra 



ungdommen og fra SV-Kaski var en hyllest til regjeringa, «Nå var det vanlige 

folks tur», etter Erna Solbergs uendelige skatteletter til de som har mest. Riktig, 

men feil. Energiprisene har løpt løpsk, blitt ublu høye, med regjeringas 

nyliberalistiske politikk. Det vises ingen vilje til å ta politisk styring over 

kraftprisene Vår egen Olje- og Energiminister Terje Aasland, følger sin 

forgjenger som ikke ville røre markedskreftene og heller ikke utenlandskablene. 

Markedet skal styre prisene og ikke politikere. Denne katastrofale politikken 

fører til industridød og fattigdom, mens Finansminister Trygve Slagsvold 

Vedum regner seg fram til at folk flest har råd til de høye strømprisene. Her i 

huset er de dobbelt så høye som i fjor, med lavere forbruk og statlig støtte. 1.mai 

kunne vært brukt til å markere motstand mot nyliberalismen og markedets diktat 

over folket. Dessverre valgte LO og SV å hylle en regjering som viser seg ute av 

stand til å ta grep om en markedsliberalisme på sitt verste. 

Inge Jørgensen 

Rødere 

To hatter i politikken 

Publisert i Varden 07.04.22 og i TA 08.04.22 

Det er en kjent sak at politikere ofte har et skap fullt av hatter. Denne gangen er 

det Terje Søviknes i FrP som står fram på førstesida i Klassekampen og 

bekjenner seg til hattemafiaen. «Her har eg hatt to hattar, og eg har vore heilt 

open om det,» sier han om å lobbe for å skyte ned et forslag om grunnrenteskatt 

i laksenæringen (han og FrP er helt enig, rikingene må slippe å skatte). Tillitten 

til politikere er for nedadgående, blant annet fordi vi over mange år har hatt en 

økende mengde broilere, politikere uten arbeidslivserfaring, såkalte 

profesjonelle politikere, de som har vervet seg til politikken, som lever et liv i en 

egen boble, som hegner om sine egne. Vi har sett juksing med reiseregninger, 

direkte svindel som dømmes i rettsvesenet, og vi har sett hvordan noen 

politikere strekker regelverket og får dekket helgetur til høyfjellet for å feire sin 



mors fødselsdag, Helge André Njåstad f.eks. var på Geilo og lot Stortinget 

betale egen reise og opphold. Gratis leilighet blei Ropstads fall, og han blei fulgt 

av Hadija Tadjik som «betalte» for seg hos foreldrene., mens Stortingspresident 

Eva Kristin Hansen hadde "hybel" hos Gidske i Trondheim. Det er verdt å 

merke seg, for politikerne altså, at to hatter betyr mafia. To hatter svekker tillitt. 

Det samme gjør det når en bærer to hatter på rad og rekke. Pølsehansen var et 

godt eksempel fra 20 år tilbake, han gikk fra ministerpost til 

påvirkningsbransjen, lobbyen og er siden fulgt av en rekke politikere. Dessverre 

går dette begge veier, som FrP-leder Sylvi Listhaug som gikk til og kom fra 

First-House. Det øker ikke tillitten til politikere.  

Inge Jørgensen 

Mann med hatt 

Fire millioner kroner i tap 

Publisert i TA og Varden 15.03.22 og i PD 29.03.22 

På Brotorvet har de beregnet at de taper fire millioner kroner hver måned nå som 

Breviksbrua er stengt. De fire millionene må da være brukt andre steder, 

sannsynligvis i tilsvarende butikker i Porsgrunn. Det betyr at næringslivet i 

Porsgrunn taper fire millioner kroner hver måned når brua åpner igjen. Men det 

er kanskje ikke så farlig? 

Inge Jørgensen 

Svenske JAS 39 Gripen  

Publisert i Varden 17.03.22 

Jeg skal uttale meg om forsvaret som jeg egentlig ikke har noe greie på. Men Jeg 

registrerer at vi i Norge har valgt et dyrt, høyteknologisk forsvar som vel 

egentlig er mer til angrep. Det US-amerikanske flyet F35 kosta på et tidspunkt 

180 millioner USD pr. stykk, mens svenske JAS 39 Gripen kosta 45 millioner 



USD. Gripen fikk totalvurderingen «Very Good» mens F35 skåret til 

«Excellent». Gripen blei midlertid vurdert som lettere å manøvrere, ha høyere 

hastighet og kunne klatre raskere (aviata.net). Da lille Norge valgte F35 var det 

etter US-amerikansk press, ikke etter realpolitiske og -økonomiske fornuft. 

Resultatet av disse uheldige valgene og den uforsvarlige pengebruken er at vi 

står tilbake med et mangelfullt forsvar hvor hullene nå må tettes. Til og med 

partiet Rødt går for mer penger til forsvaret og forlater med det Bertha Von 

Suttners fredspolitikk; «Ned med våpnene» 

Inge Jørgensen 

FN’s klimarapport nr.2 – Håp for framtida 

Publisert i TA 10.03.22 og Varden 14.03.22 

Nok en gang kan vi lese om klodens undergang. Dvs, menneskets undergang. 

Kloden vil nok klare seg, som den har gjort tidligere. Du har kanskje hørt 

denne? «Jordkloden møtte et søskenbarn i verdensrommet som spurte; Hvordan 

går det med deg? Jo, takk som spør, sier jordkloden, men det går ikke så bra, jeg 

har fått mennesker. Åh, sa den andre. Det går nok over. Du husker vel 

dinosaurene!» 

FN’s klimapanel har kommet med rapport nr.2, Climate Change 2022. 

Spådommene er dystre. Vi vil få det varmere, villere og våtere. Det vil gå så galt 

at lavtliggende fastland vil bli oversvømt (det skjer allerede), deler av kloden vil 

bli så varm at den ikke vil bli beboelig (det skjer allerede), ferskvann vil bli 

mangelvare (det skjer allerede), mat vil ikke lenger bli en selvfølge 

(kunstgjødsel ødelegger jordsmonnets leveringsdyktighet i høyt tempo), 

klimaflyktninger er på vei (allerede).  

Ifølge klimapanelet er det håp om å bremse klimaendringene. Jeg skal ikke 

komme inn på alle disse tiltakene, men heller ta for meg noe som taler imot. 

Krig er en driver for økte klimaendringer. Krigsmateriell og det militære er 



unntatt klimaregnskapene. USA har nå det største krigsbudsjett noensinne. Kina 

har det samme, 1/3-del av USA’s. Verdens to største krigsmakter. Tyskland skal 

nå øke sitt krigsbudsjett til over 2% for første gang siden annen verdenskrig. 

Norge følger etter og har nylig investert i angrepsfly, ikke forsvarsfly. Flyene vil 

aldri gå på «grønn» energi. En annen klimadriver er verdens religiøse forhold til 

vekst. Det fører til økt etterspørsel etter energi. De billigste og lettest 

tilgjengelige kraftkildene er kullkraft, olje og gass. Så verden vil fortsette å 

bruke kull, olje og gass i stort monn. Ingen vil redusere sin vekst selv om den 

fører til undergangen. Dessverre er vekst tidens religion, så noen endring vil 

ikke være mulig. I alle fall ikke før naturen sjøl tar grep og ødelegger for 

menneskene (det skjer allerede, så det gir håp for kloden). 

FN’s klimarapport 2022 er en advarsel. Den siste siden 1980-tallet, da Gro 

Harlem Brundtland blei helt. Det var ingen som lyttet den gangen. Årets 

klimarapport drukner i krigsnyhetene fra Ukraina. Så kloden må selv rydde opp, 

mennesket er bundet i religiøs blindhet. 

Inge Jørgensen 

Inkasso og Terje Lien Aasland 

Publisert i TA 11.03.22 

«De kunne vært helter,» skreiv Finn Kikut i TA 02.02.22, «Isteden fremstår nå 

vår regjering som noen tafatte politikere.» Det var vist til de høye strømprisene. 

Istedenfor å gi folket full kompensasjon for de økte utgiftene, nøyde regjeringen 

seg med å gi ca. en tredjedel. Det var endatil etter kraftig press fra andre partier. 

I skrivende stund er strømprisen den høyeste noen gang og en søndag meldte 

NRK at inkassosakene som gjelder strømregningene dobler seg i forhold til 

tidligere. Terje Lien Aasland er blitt Olje- og energiminister og som får sjansen 

til å bli helt. Tidligere minister Marte Mjøs Persen ville ikke røre ved 

«markedet», som om en uregulert liberalisme var en religion. Terje Lien 

Aasland har hittil ikke oppdaget at han kan bli helt. Han er mest opptatt av å 



være en stabil og forutsigbar leverandør av kraft til Europa. Han nevner ikke 

markedet med ett ord. Men skal han bli helt må han ta grep om markedet og 

erkjenne at det fortsatt er umoralskt å ta ublu pris for livsnødvendigheter. 

Umoralen i markedet som tar ublu pris fører til død og elendighet, både 

næringsliv og privatpersoner mister livsgrunnlag, går konkurs eller ydmykes 

med inkassokrav fra strømprofittørene. Så en oppfordring til Terje Lien Aasland 

er å slutte med det markedsliberalistiske språket, ta grep om den økonomiske 

liberalismen, regulere strømprisene slik at de oppleves som rettferdige og gi folk 

tilbake 100% av den ublu prisen vi opplever i dag.  

Inge Jørgensen 

 

Utdanningstragedien 

Publisert i TA 07.03.22 og i Varden 10.03.22 

To av tre NHO-bedrifter mangler kompetent personell. «Det er kompetanse 

innen håndverksfag som særlig utmerker seg». Slikt kan en lese i dagsaviser om 

dagen. Det er en ønsket utvikling. Det liberalistiske Arbeiderpartiet satte en 

universitetsprofessor til å endre norsk utdanning i retning av 

«kunnskapssamfunnet». Gudmund Hernes ga oss Reform 94, reformen som 

hadde som mål at alle skulle bli akademikere. Alle skulle få studere på 

universitet. Håndverksfagene blei sterkt nedvurdert, fratatt timetall til fordel for 

bokfag som norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk. Håndverksfagene var 

ikke lenger attraktive og det hjalp heller ikke når politikken la opp til at vi skulle 

få nødvendig kompetanse utenfra, billig arbeidskraft som skulle erstatte fraværet 

av norskutdannete. Fri flyt av arbeidskraft har ødelagt det norske 

arbeidsmarkedet for handverksfag. Og Gundmund Hernes’ mål har gitt oss flere 

generasjoner med halvstuderte røvere. En stor mengde unge mennesker har 

studert ved universitet og høgskole uten akademiske forutsetninger og 30% av 

dem oppnår aldri en grad, men blir gående på arbeidsmarkedet uten den 



kompetanse NHO-bedriftene har behov for. Det har vært fokusert på manglende 

håndverkskompetanse i flere år, men hittil har lite skjedd. En endrer ikke et 

fallert utdanningssystem med ord kun, det må erkjennelse og handling til for å 

snu utviklingen vi sett siden Reform 94 ødela praktisk utdanning. En må 

erkjenne at fri flyt, uregulert arbeidsliv, ikke fremmer håndverksfagene. 

Inge Jørgensen 

Skolemann siden 1970 

 

Suksess, konsertene er tilbake 

Publisert i Varden 09.03.22 

Det er flott om dagen. Karjolen dro fredag i gang med konserter for alle i 

alderen 10 til 100. Dvs, de yngste ser bare så utrolig unge ut. Ove Thorkildsen 

Band fylte puben med kjempemusikk og folk i alle aldre sang med. Ove dro til 

med koronastemme, måtte den vare i flere år, og fikk følge av Marita Johnsen 

som sang som Dolly Parten, av Steinar Krokmo på bass og Carl Erik Hansen på 

trommer. Vi eldre var heftig begeistra. 

Lørdag formiddag hadde Grenland Blues- og Rootsklubb invitert til jam på Kafé 

K. Her var det hovedsakelig besteforeldregenerasjonen som kjente sin 

besøkelsestid og fikk servert heftig blues og rock n roll, men det var også plass 

til ei gammal protestvise, Bob Dylans Masters of War, framført av Billy Castello 

fra Nordagutu og Zoe Eskes fra Bør. 

Inge Jørgensen (tekst og foto) 

Vinnerne på Oslo Børs 

Publisert i Varden 02.03.22 og i TA 03.03.22  



Oslo Børs stiger. Det er sikkert på grunn av krigen i Ukraina og ikke på grunn 

av FN’s andre klimarapport. Krigen gir olje og gasselskapene en skikkelig 

opptur på børsen, opptil 19,94% stigning. Krigen promoterer olje og gass, to av 

de store driverne i klimaendringene FN advarer mot. Min spådom er at 

Klimapanelets rapport 2022 vil bli forbigått i stillhet. I mer enn én forstand. 

Krigen i Ukraina er mye viktigere for klodens demokrater enn klimaendringene. 

Krigen i seg selv fører til økt global oppvarming. Krigsindustrien er unntatt 

klimaregnskapet fordi ingen har tro på elektriske tankvogner og heller ikke 

elektriske fly. Og nå har krigsindustrien fått vann på mølla. Tyskland øker sin 

krigsinnsats til mer enn to prosent. Flere følger etter. Det er dårlig nytt for 

klimaet. Men hvem bryr seg, nå som demokratiet er i fare for diktaturet fra øst? 

Når det økonomiske diktaturet fra vest turer fram militært, henger vi oss på med 

angrepsvåpen så det holder. Libya er et godt eksempel. Den andre grunnen er at 

tiltakene er for smertefulle. Klimaet og jordkloden tåler ikke 8 milliarder 

middelklassemennesker. Og ingen er villige til å satse på at vi skal bli færre folk. 

Det er bare en vei til bedre klima. Det er at vi minsker antall mennesker på 

jorda. Men tanken dør i fødselen. Og mennesket vil dø av overbefolkning som 

lemen i fjellet i dårlige museår. 

Norge går dog en lys tid i møte. Olje og gass, vår viktigste ressurs, er etterspurt 

som aldri før. Vi lever på den grønne grein og vi vil surfe ut på den grønne 

grein. Andre steder vil greinen dø, men det er ikke vår sak. Vi kriger og utvinner 

olje og gass som aldri før. 

Inge Jørgensen 

Framsynt 

Finansielt velvære 

Publisert i TA 28.02.22 

Det er godt å være pensjonist i Norge. NAV setter penger inn på konto hver 

måned. Det gjør også pensjonskassa jeg var medlem i hele mitt yrkesaktive liv. 



Til sammen gir det finansiell velvære, ikke overdådighet som hytte ved sjøen 

eller på fjellet, ikke fancy biler, båter eller boblebad. Likevel, finansielt velvære. 

Skal en ha det godt som pensjonist, må en ha en stat som vet å fordele av 

overskuddet. Det må skattes. Uten skatt, intet fellesskap, intet velvære. 

Finansielt velvære var tilbudet fra BlackRock, verdens største fondsforvalter, til 

investorer, også de små. BlackRock eier verden, sies det. «BlackRock Matters» 

stod det i en karikatur i avisa Pagina12 i Buenos Aires midt under Black Lives 

Matter-perioden. BlackRock eier 1/3 av norsk vindkraft kan vi lese i 

Klassekampen. Dvs, eierne av Black Rock vet vi lite om, de er skjult bak en mur 

av hemmelighold. Om de skatter av overskuddet? Sannsynligvis ikke. 

Nå står Norge foran en kinesisk, økonomisk invasjon. Norge skal inngå en 

frihandelsavtale med kapitalismens mest vellykka land. Partidiktaturet Kina har 

bygd seg opp en økonomisk styrke lille Norge bare kan drømme om. Norge med 

all sin olje, sine fossefall, sitt stabile, avtalebaserte arbeidsliv, uendelige naivitet 

og tiltro til frihandel. En frihandelsavtale vil gi Kina mulighet for store 

utbygginger i Norge, som i Afrika, med kinesisk arbeidskraft, til lav pris sett 

med norske øyne. Kina har fordelt det økonomiske overskuddet godt utover 

egen befolkning og bragt 800 millioner mennesker ut av fattigdom. Det er 

vestlig kapital som har gjort det mulig. Profitten var større i Kina enn i Vesten, 

derfor flytta kapitalen til Kina hvor lønningene var lave. At hjemlig industri 

forsvant, betød ingen ting for kapitalisten. De måtte dele kunnskap og forskning 

med kineserne, som hadde forstått hva som var viktig for å bygge egen industri 

uten Vesten. Norge har gjort det samme. Nå kommer Kina til Vesten, og de er 

definitivt ikke ute for å hjelpe. De er her for å tjene penger, for å skape finansielt 

velvære hjemme. Profitten flyttes til Kina, sannsynligvis uten beskatning. 

Hvordan går det da med vårt hjemlige velvære? 

Frihandelsavtaler skaper store verdier for investorene. Ofte skaper de rett til 

framtidig profitt også. Demokrati er ikke forenlig med slike avtaler. De gir 



kapitalen makt over folket som ikke kan endre dem gjennom demokratiske 

prosesser. Demokrati er ikke forenlig med økonomisk liberalisme, eller 

kapitalens diktatur. Dessverre har ingen av våre sosialdemokrater i regjering 

forstått det. Ikke vår egen Terje Aasland heller. De markedsbestemte 

strømprisene viser at frihandel dreper, men i AP har man fortsatt et religiøst 

forhold til «det frie marked», markedet som har skaffa oss dødelige høye 

strømregninger. Både mennesker, bedrifter og samfunn går under når det 

uregulerte markedet får ture fram med sine ublu priser og ågerrente.  

Nå når BlackRock og Kina tar over i Norge, går det ikke lang tid før vi ikke 

lenger har finansielt velvære, verken som pensjonister eller som arbeidstakere. 

Trist, men sant.  

Inge Jørgensen 

Samfunnsøkonom 

Til Odd om ordføreren 

Publisert i TA 18.02.22 

Jeg er enig med Odd som skreiv i Varden at ordfører Kåss er en uredd politiker, 

og det kan også jeg sette pris på. Men når han stiller seg i gapestokken, som Odd 

skriver, risikerer en å få tyn. Hadde han stilt seg opp som ordfører som virker for 

alle innbyggerne og ikke bare for noen, så hadde han fått applaus. 

Inge Jørgensen 

Ordførerens elbil 

Publisert i Varden 14.02.22 og i TA 16.02.22 

Jeg leser ordfører Robin Kåss’ argumenterer slik at «alle» har råd til elbil og at 

gratis el-bilstrøm er riktig. Det er sjølsagt feil. Det finnes ikke nok elbiler til alle 

og det vil aldri finnes nok elbiler til alle. Naturressursene som kreves for å lage 

en elbil er begrensa. Slik framstår elbilen som en miljøsynder som heller aldri 



vil redde klimaet. Så motivasjonen for å kjøre elbil er gratis strøm, ingen 

bompenger og lave avgifter. Rein svindel som vi uten store inntekter ikke vil ha 

råd til, uansett. La oss få en ny ordfører, en som forstår folk og framstår uten 

skylapper. 

Inge Jørgensen 

Strømpriser og bortforklaring 

Publisert i Varden 27.01.22 og 10.02.22 og i TA 28.01.22 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener Russland bruker gassen i et 

geopolitisk spill. Det står å lese i avisene denne uka. Russland leverer gass til 

Vest-Europa som avtalt, men øker ikke leveransen selv om etterspørselen er 

stor. Russlands ansvar for energikrisa må anses som en bortforklaring av en 

mislykka energipolitikk, både i Vest-Europa og i Norge. Tyskland faser ut 

atomkraft og kull uten å ha et godt alternativ. Tyskland har heller ikke godkjent 

gassledningen Nordstream 2, som er ferdig og kunne ført til nye avtaler med 

Russland. I tillegg rammer EU Russland med sanksjoner på en rekke områder. 

Det er et politisk valg, like som energipolitikken. Så kan en vel si at Vest-

Europas samla politikk fører til høyere kraftpriser, ikke Russland. For Espen 

Barth Eide er det sjølsagt behagelig å kunne skylde på Russland og slippe å ta 

ansvar for egen nyliberalistisk politikk. Arbeiderpartiets fungerende ideologi, 

markedsliberalismen, fører til økte strømpriser, ikke Russland. Det er en 

bortforklaring. 

Inge Jørgensen 

Ny sentralbanksjef 

Publisert i Varden 05.02.22, i TA 08.02.22 og i PD 10.02.22 

 

Jens Stoltenberg er blitt sentralbanksjef. Gratulerer til Stoltenberg og kondolerer 

til det norske folk. Jens Stoltenberg er den økonomiske liberalismens 



yppersteprest i Norge. Han solgte Statoil og Telenor og han etablerte 

helseforetakene etter nyliberalistisk ideologi. Ingen ting av dette har vært noen 

ubetinget suksess. Vi kan forvente oss en fortsatt nyliberal økonomisk politikk, 

en politikk som har ført oss i en formidabel energikrise. Samfunnet ødelegges av 

denne politikken. Kondolerer.  

Inge Jørgensen  

Nyvalg nå! 

Publisert i TA 03.02.22 og i PD og Varden 08.02.22 

Vestfold-Telemark blir delt. Solbergregjeringens diktat skal reverseres. Ingen 

bør være overraska. Overraska blir vi når våre valgte politikere fra AP og Høyre 

vil melde oss inn i Vestfold fylke, uten å spørre innbyggerne. De ønsket ikke å 

avholde folkeavstemning om Vestfold-Telemarks framtid, de ville bestemme 

sjøl, at vi skulle beholde diktatregionen. Vi, folket, kan ikke la slike politikere få 

bestemme, vi må ha demokrati, vi må ha nyvalg, nå! 

Inge Jørgensen 

Listhaugs logikk 

Publisert i TA 07.02.22 

Klassekampen 03.02.22 skriver at FrP og Rødt finner sammen på Stortinget. 

Alle sakene er typisk venstresidesaker. FrP’s oportunisme kjenner ingen grenser. 

Lishaug avslører sin liberalistiske logikk i følgende utsagn om strømprisene; 

«Det som er saka her, er jo at det er det offentlege som tener seg søkkrike i den 

europeiske kraftmarknaden, og då meiner vi det er heilt feil at vanlege folk skal 

måtte betale skyhøge straumrekningar. …. Vårt grunnsyn er liberalismen. At 

marknad, konkurranse og fridom for individet er bra.» Av dette følger at dersom 

det hadde vært private som tjente seg søkkrike på det europeiske kraftmarkedet, 

så hadde det vært helt greit at vanlige folk måtte betale skyhøye strømregninger. 



FrP’s frihet for individet handler om friheten til de som kan investere, ikke de 

som må betale. Med FrP’s frihetsforståelse blir vanlige folk slaver av markedet. 

Dagens strømpriser har vi fått pga markedet. Utenlandskablene har gjort oss 

avhengige av det europeiske markedet til tross for at alle direktører, politikere, 

investorer og analytikere garanterte en minimal prisendring for vanlige folk. 

Sannheten er at markedet ikke forholder seg til garantier. Det eneste sikre er at 

markedet går for høyest mulig profitt, uansett hvem som eier, stat eller private. 

Listhaug sier videre: «Det er kapitalismen som har gjort Noreg til eit rikt land, 

og som har løfta millionar ut av fattigdom verda rundt.» Det er feil. Det som har 

gjort Norge rikt er vår forvaltning av kraftressursene, vannfallsrettigheter og 

regulering, oljepolitikken siden 1960-tallet (hvor FrP ville selge olja til 

utlendingene uten krav). Markedet kan ikke pyntes på, staten må ta kontroll over 

kraftproduksjon, -distribusjon og -pris. 

Inge Jørgensen 

 

Gratis Elbil-strøm 

Publisert i Varden 03.02.22 og i TA 04.02.22 

Nå skal de fattige ha wienerbrød. Porsgrunn kommune gir elbileierne gratis 

strøm fordi Porsgrunn har tjent så mye på Skagerak Energi. Det er jeg som har 

betalt denne gratis strømmen. Jeg som kjører miljøvennlig bensinbil som har et 

lite miljøavtrykk sammenlikna med en elbil. Verden er snudd på hodet. Nå 

selges elbilen Hongqi e-hsp9 for ca.700.000. Den betegnes som en kinesisk 

luksussuv og veier 2,5 tonn. Hvem i all verden tenker at det er en miljøvennlig 

bil? Nå skal eieren av Hongqi får gratis strøm fra Porsgrunn kommune, betalt av 

meg og andre som har skyhøye strømregninger. Nå står ikke verden til påske. 

De nye religionene Den økonomiske liberalismen og Det grønne skiftet 

ødelegger hele samfunn. Det er ingen ting grønt verken med Kina eller med 

Hongqi. Jeg har en oppfordring til Porsgrunn Kommune, ikke gi elbileierne 



mine penger, pengene fra strømregningene, gi dem tilbake til oss som har betalt 

ublu pris. 

Inge Jørgensen 

Forbanna 

Vi bør elske Sylvi Listhaug 

Publisert i Varden 26.01.22 og i TA 29.01.22 

Vi bør være glade i Sylvi Listhaug. Hun viser hvordan FrP dyrker 

dobbeltmoralen og på ingen måte er til å stole på. Nå forlater FrP troen på 

energimarkedet, etter først å ha omfavnet den og sørget for at Norge blei en del 

av EU’s energimarked, så kritiserer de regjeringen for å invitere Taliban til 

Norge for forhandlinger. Listhaug og FrP inviterte Taliban da de sjøl satt i 

regjering. Snuperasjonen er et dobbeltmoralsk utstillingsvindu. Takk Sylvi 

Listhaug. Vi kan stole på FrP, de skifter mening og står uten en konsistent 

politikk. 

Inge Jørgensen 

1.elsker 

 

100 dager etter valget, framtida skulle vært lys 

Publisert i Varden 21.01.22 og i TA 22.01.22 

Da valget var over skreiv jeg at framtida er lys. Nå er det gått 100 dager og 

lyspunktene står i kø, selv med korona og strømkrise. Blant lyspunktene er 

tannhelsestøtte, SFO-gratis kjernetid, redusert barnehagepris og økt skatt for de 

største inntektene. Dessverre ser det ut til at Arbeiderpartiet ikke har snudd mht 

nyliberalismen. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen svarer slik på 

spørsmål i Stortinget om strømprisene 20.12.2021: 



«I engrosmarkedet for kraft fastsettes kraftprisen som et resultat av tilbud og 

etterspørsel. Denne mekanismen er avgjørende for å sikre balanse i markedet fra 

dag til dag og time til time, og er derfor et viktig grunnlag for 

forsyningssikkerheten for kraft.» 

Dette er et dårlig tegn for framtida. Dersom Arbeiderpartiet ikke endrer ideologi, 

fra nyliberalisme til sosialisme, vil deres målgruppe Vanlige Folk tape stort både 

i arbeidslivet og i privatliv. Stat og kommune inndrar milliardbeløp i form av 

høye strømpriser fra Vanlige Folk. Strømstøtte hjelper noe, men gjør ingen ting 

med det grunnleggende problemet, nyliberalismen. Det er på tide at 

Arbeiderpartiet finner tilbake til røttene og leverer slik at framtida kan være lys. 

Alternativene finnes og vokser på meningsmålingene. Her forstår man at 

nyliberalismen tar livet av hele samfunn. 

Inge Jørgensen 

 

Nyliberalismen tar livet av hele samfunn 

Publisert i TA 14.01.22 

Det blei illustrert for oss allerede på 1990-tallet. Sovjetunionen falt fra 

hverandre og Russland valgte en kompetent leder for revolusjonen, men en 

inkompetent leder til å føre samfunnet videre. Det skulle vært et demokratisk 

land med sosiale goder folk var vant til fra kommunismens tid. USA og vesten 

sendte sine verste nyliberalister som rådgivere og det økonomiske livet blei 

sluppet «fri», fri for kontroll, fri for sosialt ansvar, kun med et mål om å tjene 

mest mulig penger for investorene. Vi vet hvordan det har gått. Samfunnet blei 

ødelagt, folk fikk aldri sin frihet, de blei prisgitt nyliberalismens uforutsigbarhet.  

Nå skjer det samme i Norge. Det sies at ingen kunne forutsi de høye 

strømprisene vi har i dag. Det viser hvordan nyliberalismen, hvor målet er 

høyest mulig utbytte og helt uten sosialt eller samfunnsmessig ansvar, nok en 



gang er ødeleggende for selv veletablerte, demokratiske samfunn. Grisebonden 

fikk nylig tre ganger så høy strømregning som i fjor på samme tid. Slik fører til 

en død virksomhet. De store, kraftkrevende industriene blei etablert med lave 

strømpriser. De har sjøl gått ut for å regulere strømprisene, på tvers av de 

nyliberalistiske premissene. «Alle» mener vi ikke kan leve med de høye 

strømprisene, og «alle» vil regulere kraftproduksjon og -distribusjon. Noen 

angrer seg for vedtak de har vært med på, så da er det vel bare å snu, gjøre det 

riktige og forlate nyliberalismen som ideologi. Den hører ikke hjemme i et 

ansvarlig, demokratisk samfunn. 

Inge Jørgensen 

Forvarsel 

Publisert i TA 06.01.22 

Bilbransjen melder om rekordsalg i 2021. Både nye og brukte biler selges som 

aldri før. Forrige gang det var rekord var i 1986. Det var i jappetida, etter at 

salige Kåre Willoch hadde deregulert bankvesenet og utlånsjippoen stod i taket. 

Året etter, i 1987, fikk vi det største børskrakket i nyere tid. Oslo børs sank 20% 

på en dag, tirsdag 20.oktober 1987. Det var den gang ingen som forutså krakket. 

Du skal se at bilsalget er et skikkelig forvarsel på at noe skremmende er på vei. 

Ingen ser for seg noe krakk på Oslo børs i 2022. Nå går Norge så godt at 

sentralbanksjefen øker rentene. Forvarselet er gitt, krakket kommer, sann mine 

ord. 

Inge Jørgensen 

Økonomisk spåmann 

Nå er det vanlige folks tur 

Publisert i Varden 06.01.22 

Nå er det vanlige folks tur til å betale for det vanvittige kraftregimet vi har hatt 

siden 1990, innført av den borgerlige regjeringen Syse med støtte av AP under 



Gro Harlem Brundtland. Energiloven var et eksempel på Kåre Willochs seire, 

hans liberalisering av det økonomiske Norge, markedets seier over fornuft og 

ansvarlighet. Gro Harlem Brundtland var ingen sosialdemokrat, men en 

nyliberalist likesom Jens Stoltenberg. Det er derfor ikke kommet noe oppgjør 

med den økonomiske liberalismen. Fortsatt ikke i dag, med galopperende 

kraftpriser ser vi tegn til en endret politikk. Terje Lie Aasland forventer en 

analyse av situasjonen, som om den ikke finnes. Noe annet enn en reparasjon av 

de forfeilede kraftregimet finner vi ikke tegn til. Kanskje er det lovende at NHO-

direktør Stein Lier Hansen tar til orde for å forlate liberalismen og sørge for et 

fornuftig kraftregime som vil gi både vanlige folk og den kraftkrevende 

industrien levelige vilkår. Han får støtte av Elkem, Norske Skog og Ereamet, tre 

bedrifter som vil gå under med dagens kraftpriser. Regjeringspartiene stuper på 

meningsmålingene. Det eneste som kan redde dem er et oppgjør med den 

økonomiske liberalismen og troen på markedet. Det gjelder ikke bare 

kraftmarkedet, men også helse-, sosial og utdanningssektoren.  

Inge Jørgensen 

Klimapolitikk i år 2022 

Publisert i Varden 30.12.21 og i TA 31.12.21 

Dette er en spådom. Om 11 år vil vi nå klimamålet, 1,5 grader varmere. Det kan 

en lese i Washington Post 3.november. Det er gjentatt i et intervju med Greta 

Thunberg den 27.desember. Etter dette kan en tro det tas nye grep. 

Klimapolitikken tar helt nye veier. Vi slutter å importere kraftfôr fra utlandet. 

Det vil ikke lenger bli bygget hytter. Badebasseng og badestamper blir forbudt. 

Kjæledyr kan holdes kun som næring eller på medisinsk grunnlag. Forskningen 

på nullutslipp av karbon og andre klimagasser skyter fart. Biler kommer til å gå 

på luft og kjærlighet.  



Men det skjer ikke. Det vil ikke skje. Nylig har USA vedtatt sitt største 

krigsbudsjett noensinne. Kina likedan. Og Russland og EU/Norge satser sterkt 

på krigens trusler. Det beste av alt, krigen er unntatt alle klimaregnskap.  

På en slik bakgrunn går spådommen uten tvil i oppfyllelse. Vi når klimamålet, vi 

når en økning i temperaturen på 1,5 grader allerede om 11 år. I 2033 vil vi få 

paradisiske tilstander langt mot nord, mens dagens paradiser forsvinner i høyere 

vannstand, stormer og orkaner, branner og elendighet. 

Så hva gjør vi? Vi makter ikke å stoppe utviklingen, så vi må satse på å tilpasse 

oss. Tilpasning vil koste milliarder. La oss bruke våre midler på tilpasning, ikke 

til å motarbeide en uavvendelig utvikling. 

Lykke til og godt nytt år. 

Inge Jørgensen 

God jul 

Publisert i Varden 22.12.21 og i TA 24.12.21 

Vi bor i verdens beste land å leve i. FN har finni ut det. Vi bor i et nyliberalistisk 

land hvor de økonomisk vellykka får beholde hele sin vellykkethet. De får 

billige tomter for å bygge barnehage til alle og selger for millionbeløp. De får 

konsesjon til å drive fiskeoppdrett i våre fjorder, men betaler ikke for bruk av 

fellesarealet. De får garantert høy inntekt for å gi råd til makthavere i offentlig 

virke. De blir premiert med høy lønn for å flytte papirer på børsen. Og best av 

alt, skattene blir lavere jo mer penger du klarer å legge deg opp. I den andre 

enden av skalaen finner du de som faller igjennom, økonomisk sett. Her er de 

NAV-avhengige, minstelønnsmottakerne, leietakerne, flyktningene, 

innvandrerne, de arbeidende med små stillinger, de med mer enn én stilling som 

aldri er hjemme. Når skattelistene er klare, kan vi meske oss i artikler om de 

økonomisk vellykkede. De minst bemidlede hører vi aldri noe om. Hvordan er 

livet med små midler? Piken med svovelstikkene kan trenge en oppdatert 



historie. Nå står jula for døra. Det hadde vært å ønske at alle fikk nyte ribbe, 

surkål, øl og dram (eller noe annet godt etter eget ønske), at alle får anledning til 

å gi en gave som forslår. Mitt ønske for julen er at avstanden mellom Kong 

Salomo og Jørgen Hattemaker blir mindre i året som kommer. God jul! 

Inge Jørgensen 

 

Kåre Willochs seier 

Publisert i Varden 15.12.21 

Kåre Willoch var statsminister fra 1981til 1986. Han omtales som mannen som 

åpna Norge. En del av åpningen var dereguleringen av boligbyggelagsleiligheter 

og bankvesenet. Historien er kjent, vi fikk en bankkrise i 1987 med konkurser 

og statlig overtakelse, vi fikk en boligkrise som gjorde mange til gjeldsslaver og 

vi fikk nyliberalismen som kan omtales som den uansvarlige friheten. Vi fikk 

også Gro Harlem Brundtland. Nyliberalisten Kristin Clemet har skriver at 

«dersom noen hadde spurt han om hans største seier: Svaret kunne vært Gro 

Harlem Brundtland» (Minervanett 06.12.21). Brundtland videreførte 

«åpningen», dereguleringen av Norge, hun sørga for EØS-avtalen og bandt oss 

til det nyliberale EU. Seinere solgte Jens Stoltenberg Statoil og Telenor til 

private, sørga for et nyliberalt helsevesen og ga oss en uvettig kapitaloverføring 

til private investorer i barnevern, barnehage og fisk. I dag er det statsminister 

Jonas Gahr Støre som viderefører Willochs nyliberalisme. Dagens kraftregime 

er bundet til EU-kapitalens diktatur, mens Støre ikke viser noen forståelse for at 

fellesskapet krever trygghet i livet og ikke kan leve med vilkårlig maktbruk fra 

et uregulert marked. Frihet forutsetter fravær av vilkårlig makt. Dermed må 

markedet temmes og kraftregimet må reguleres. Det må være Støres fremste 

oppgave. Dessverre tror han mer på frihetsbegrepet til nyliberalisten Kåre 

Willoch hvor deregulering og markedsmakt regjerer.  

Inge Jørgensen 



820 millioner i utbytte 

Publisert i Varden 13.12.21 

Skagerak Energi tar uten tvil ublu pris for sin kraft. Dvs at de tar betalt langt 

over rimelig påslag når strøm selges til abonnentene. Ublu pris var en gang i tida 

forbudt. Det var også moralsk forkastelig og en blei nekta adgang til paradis for 

slik handling. Vi ser at eierne av Skagerak Energi reagerer forskjellig på det 

ublu utbyttet. Noen vil betale tilbake til abonnentene, mens andre vil bruke 

ekstraskatten som dette i realiteten er, til å tette hull etter uvettig låneopptak som 

presser økonomien. Skagerak Energi belønner sine ansatte for innsatsen. 

Skattelistene viste nylig at direktøren er blant de lønnsledende innen bransjen. 

En fin julepresang til dem alle, mens abonnentene blør og knapt har til ribbe, 

pølse, øl og dram. Jappetida starta med nylig avdøde Kåre Willoch i 1981. Den 

samme Kåre Willoch skreiv i Minerva i 2006; «Det er jo en syk tankegang at 

aksjonærers interesser ikke skal kunne vike for samfunnsmessige hensyn». Han 

mente det var urimelig at «rikdommen flyter i strie strømmer til grupper som 

ikke gjør noen påviselig større samfunnsinnsats enn andre, som aksjemeklere, 

forretningsadvokater og spekulanter på børsen». En kunne føyd til direktørene i 

offentlig eide selskaper. Nå er det gått 15 år og det vel på tide å ta rev i seila og 

sørge for at «samfunnsmessige hensyn» må komme først. 

Inge Jørgensen 

 

Alt blir dyrere 

Publisert i Varden 09.12.21 og i TA 10.12.21, PD 11.12.21 

Strømprisene går til himmels. Folket blør for ekstraskatten. Det gjør også 

næringslivet. Ekstra milliarder skal betales til kraftbransjen. Disse milliardene 

blir neppe betalt av aksjonærer og eiere. De vil bli betalt av folket som får enda 

større utgifter. Kapitalismens onde sirkel har nådd oss som en perfekt storm, 



som en tsunami. Riktignok varslet, men oversett med politiskreligiøse 

besvergelser. Alt blir dyrere og vår nye regjering må vise klokskap og 

handlekraft, rein sosialisme, for ikke å miste all troverdighet. Det er kanskje for 

mye forlangt.  

Inge Jørgensen 

Norsk fedme 

Publisert i TA og Varden 08.12.21 og i PD 11.12.21 

Det er ingen tvil om at den norske BMI-Body Mass Index, har gått opp. Vi er 

blitt feitere. Vi er godt hjulpet av Carl I Hagens Tyte and Lyle’s sukkerimport på 

1970-tallet og massive kampanje som fortalte at det var fettet som var fienden 

og ikke sukkeret, og siden av Peppes Pizza, McDonalds, Burger King, Kentucky 

Fried Chicken og andre hurtigmatkjeder. Sjøl har jeg pådratt meg 20 kg mer enn 

godt er. Det nye nå er Happy Donut, et imponerende og eksploderende 

feiteprosjekt. Suksess for noen, en katastrofe for andre. Lykke til.  

Inge Jørgensen 

Feit nok 

Strømpriser og skatt 

Publisert i PD 07.12.21 og i TA 09.12.21 

I TA 04.12.21 kan en lese at det norske folk vil komme til å betale mellom 11 og 

12 milliarder kroner for strømmen de fem vintermånedene aleine. Strømprisen 

er minst dobbelt så høy som vanlig. Det betyr en betydelig ekstrautgift for 

ALLE. Eierne av kraftselskaper og linjeselskaper tjener penger som aldri før. 

Heldigvis er det stat og kommuner som står som eiere, så denne 

EKSTRASKATTEN kommer fellesskapet til gode. Kapitalismen har gitt oss en 

forståelse for høye priser fordi det er «riktig» at markedet bestemmer prisen. I 

dette tilfellet er det utenlandsmarkedet som bestemmer prisen, så det blir 

protester her hjemme. Ekstraskatten er i dette tilfelle flat, så den rammer alle 



likt. Det betyr at de som har minst, bidrar mest. Det er ingen nyhet, det er omtalt 

allerede i Bibelen, hun som ga sin siste skjerv, ga mer enn den som ga av sitt 

overskudd. ALLE forstår at dette er galskap, alle forstår at kapitalismens 

markedspris er svindel. I tillegg forstår alle at det er galskap å innkreve en flat 

skatt i denne størrelsesorden. Det er derfor på tide å gå tilbake til et regulert 

kraftregime, en regulering som sørger for at ALLE har nødvendig kraft og ikke 

er prisgitt markedet.  

Inge Jørgensen 

Ublu pris, ågerrente og markedspris 

Publisert i Varden 26.11.21 og i TA 27.11.21 

Før om åra hadde vi begrepene ublu pris og ågerrente. Det var en moral knytta 

til disse. Ublu pris betød at det blei tatt en høy pris sett i forhold til kostnaden 

ved produksjon. Ågerrente betød at renten var satt urimelig høy. I dag har vi fått 

begrepet markedspris som betyr at en kan ta den prisen markedet, dvs. kjøperne 

ser seg i stand til å betale. Det er en moral knytta til dette begrepet også. 

Markedspris er det moralsk riktige, en lavere pris vil være umoralsk, sett fra 

kapitalistens, eierens synspunkt. Vi har gått en lang vei fra den ene moralen til 

den neste. Dessverre har vi latt oss forlede av falske profeter som forteller oss at 

det alltid finnes en «riktig» pris, markedets pris.  

Nå har vi fått markedspris på elektrisk kraft. Den er skyhøy fordi det er for lite 

av den i markedet, ikke i det norske markedet, men i Europa. Her hjemme 

betaler alle markedspris, også de med lav betalingsevne. Vi blir oppfordra til 

«smart» strømforbruk. Det smarte vil være å regulere strømprisen slik at alle har 

råd til å varme sin bolig, lage sin mat og vaske sitt tøy. All annen strømbruk bør 

betales høyere. Det være seg svømmebasseng, el-biler eller hytteoppvarming. 

Inge Jørgensen 

Smart 



Befolkningsøkning 

Publisert i Varden 24.11.21 og i PD og TA 25.11.21 

Norges befolkning økte med 30.590 personer forrige kvartal. Det er dårlig nytt 

for klimaet. Norges befolkning er på verdenstoppen når det gjelder klimautslipp. 

Selv de fattigste, afrikanere og asiater, slipper ut mer enn gjennomsnittet av 

verdens befolkning. Norges beste bidrag til klimaet ville vært om vi blei færre. 

Jo færre, jo bedre, for klimaet. Så istedenfor å belønne de fødende, burde vi 

belønne de barnløse. Kanskje barnløsskammen kan blir borte også. 

Inge Jørgensen 

Klimarealist 

Nye Veier mot folk flest 

Publisert i Varden 19.11.21, i TA 22.10.21 og i PD 23.11.21 

Ellen og Leif Kokkersvold kommer ikke inn i huset sitt fordi Nye Veier har 

sperret av med gjerder, lenker og lås. Hvordan er det mulig? Spør du meg, er 

grunnen FrP-monsteret Nye Veier som ikke følger norsk lov. Rettstvisten 

mellom Kokkersvold og Nye Veier er ikke avgjort. Altså er eiendommen fortsatt 

Kokkersvolds. Hvordan endte vi i lovløsheten? Vi har etablert enheter som ser 

seg større en loven. Nå må FrP og Bård Hoksrud på banen, som sier seg å være 

for folk flest, ofte mot myndighetenes overgrep. 

Inge Jørgensen 

Pandora Papers 

Publisert i TA og Varden 06.10.21 

Vi har hatt Panama Papers, Paradise Papers, Luxemburg Papers og mange flere 

slike avsløringer. Store økonomiske verdier skjules i skatteparadiser. Sveits var 

lenge et yndet sted for diskret behandling av eierforhold. Avsløringene har ikke 

hjulpet. Nå bør Norge gå foran med et godt eksempel og kriminalisere all 

virksomhet som går ut på å skjule formuer. Både tilretteleggerne, skjulerne og 



eierne av de skjulte formuene bør straffes hardt, like hardt som de fattigfolka 

som blei straffa av NAV i sin tid, med fengsel og inndraging av formuer. 

Begrunnelsen for de drastiske forslagene er at denne type virksomhet 

undergraver demokrati og velferdsstat. Intet mindre.  

Inge Jørgensen 

Ett-barnspolitikken 

Publisert i TA 02.10.21 

Kina har forlatt ett-barnspolitikken og belønner nå familier som får flere barn. 

Bakgrunnen er den skjeve aldersfordelingen landet har. De frykter for at 

kommende generasjoner ikke skal kunne ta vare på de eldre.  

Det er synd, for er det noe verden trenger, er det en ett-barnspolitikk. Det er for 

mange mennesker i verden til at kloden kan levere tilstrekkelig mat, mineraler, 

byggematerialer, vann og frisk luft. Ikke minst vil vi få et kraftunderskudd nå 

som karbonbaserte energikilder blir skrota. Skal vi få ned befolkningstallet, må 

vi få en ett-barnspolitikk.  

FNs generalsekretær har nylig advart mot den globale oppvarmingen. Nå er det 

tid for å advare mot befolkningsmengden. Løsningen er ikke, som i USA, å øke 

antall tilfeldige drap på våre medmennesker. Løsningen her heller ikke krig og 

elendighet. Løsningen er ett-barnspolitikken. Våre politikere må prioritere et 

samfunn hvor de mange gamle blir godt i varetatt av relativt færre i arbeid enn 

nå. Det skapes enorme verdier i verden. Disse kan ikke gå til privat forbruk. 

Svaret er derfor et fornuftig forbruk, en nedgang i personlig forbruk, la de eldre, 

godt bemidlede betale mer for mottatte tjenester og å skattlegge alt forbruk over 

«et godt liv». Jeg vil sjøl komme til å bidra. 

Inge Jørgensen 

Klarsynt 



Romturisme og vulkanutslipp 

Publisert i Varden 22.09.21 og i TA 24.09.21 

Sist helg dro fire mennesker på helgetur i verdensrommet. Det skal bli den nye 

turismen. NRK omtalte tildragelsen med stor entusiasme. Ingen kritiske 

stemmer var å høre. Det må da være den ultimate ressurssløsing. 

Det har vært tørt i Norge og Europa denne sommeren, og høsten. 

Vannmagasinene nærmer seg tomme, kanskje helst fordi strømprisene har vært 

høye og kraftprodusentene har vært fristet til å tømme magasinene og selge 

strømmen til utlandet. Den kraftkrevende industrien frykter for framtida, med 

rette, og folk flest frykter at de ikke har råd til å varme opp sine hjem. Sjøl bytta 

vi fra parafin, som ble sagt å være forurensende, til strøm og ved, som vel ikke 

forurenser mindre. Vi fikk dårligere varme i vårt hjem, dessverre.  

Russland bygger gassrørledning til Tyskland. Det er kanskje slik at russisk gass 

forurenser mindre enn norsk parafin? Kraftbehovet og frykten for høye 

strømpriser trumfer frykten for høyere temperaturer på jorden om 50 år og 

sørger for at Europa gjenåpner kullkraftverk.  

På øya La Palma lengst vest på Kanariøyene har vulkanen Gamle Cumbra 

utbrudd. Det pågår fortsatt. Flammene står høyt til værs, CO2 og støv virvles 

opp i atmosfæren. Støvet føres med vindene og vil snart nå Amerika. Støvet vil 

også sperre for sola og kanskje får vi lavere temperaturer framover bare av den 

grunn. CO2 har vi allerede nok av, men naturen sørger for mer. Det vil føre til 

høyere temperaturer på lang sikt, helt uten menneskets medvirkning.  

FN’s klimapanel har regna ut at det meste av temperaturøkningen fra 1850 til i 

dag er menneskeskapt, ca.0,8 grader av en økning på 1,1. Når Gamle Cumbra 

har spydd fra seg må de regne på nytt. Naturen sørger nå for større andel enn 

hittil beregnet. 



Mennesket har alltid skapt gudene i sitt bilde, nå har de selv inntatt plassen. Som 

gudene står menneskene nå overfor en uregjerlig natur. Kanskje skulle vi bruke 

vår kunnskap, klokskap og våre ressurser på å tilpasse oss naturen, heller enn å 

bekjempe den? 

Inge Jørgensen 

 

Valget er over, framtida er lys 

Publisert i PD, TA og Varden 16.09.21 

En god venn av meg håper vi nå slutter å snakke om «folk flest» og «de rike». 

Det gjør jeg også. Vi er et fellesskap som inkluderer både rike og folk flest. Nå 

har velgerne stemt for fellesskapsløsninger, så la oss håpe at «alle» bidrar til 

fellesskapet og at ingen fortsatt truer med utflytting eller på annen måte unndrar 

seg å bidra.  

Inge Jørgensen 

 

STEM RETT! 

Publisert i Varden 11.09.21 og i TA 13.09.21 

Det er mange måter å orientere seg på i politikken. Du kan lese 

partiprogrammene og kanskje bli klokere. Du kan lese leserinnlegg i avisene og 

følge med i sosiale medier. Du kan ta Valgomaten til et eller annet mediehus. 

Alt dette er nyttig. Men det anbefales at du orienterer deg om hvem som gir 

pengegaver til partiene. LO gir først og fremst til Arbeiderpartiet, mens Norges 

Rikeste Menn gir penger til Høyre og FrP. Høyre og FrP er dermed partiene for 

de rike og ikke for Folk Flest. Så nå er det bare å stemme. STEM RETT! 

Inge Jørgensen 



11.september 1973 

Publisert i Varden 08.09.21 og i Ta 10.09.21 

Hvem minnes denne dagen i 1973? Hvem husker det CIA/USA-støttede 

militærkuppet i Chile, bildene av tanks ved presidentpalasset, soldatene i gatene, 

folk som flyktet? Hvem husker president Salvador Allendes død, drept av de 

militære kuppmakerne? Dagen var en katastrofe for friheten til det chilenske 

folket og flyktninger strømmet til Norge. General Augusto Pinochet var kun 20 

dager gammel som Øverstkommanderende for hæren da kuppet blei 

gjennomført. Han blei diktator og styrte med hard hand fram til 1990. Her 

hjemme synes dagen å ha gått i glemmeboka. Det er kun visesangerne som tar 

fram Lillebjørn Nilsens sang «På en stadio i Santiago» til minne om dikteren og 

sangeren Victor Jara som var en av de mange ofre for Pinochets despotiske 

styre. Kanskje også noen finansfolk minnes dagen. Men da som en frihetens 

dag, en dag for den uregulerte kapitalismen, en dag for den økonomiske 

filosofen Friedriech Hayek, Civitas og Torbjørn Røe Isaksens store forbilde, 

som støttet Pinochet og hans økonomiske politikk, som støttet diktaturet framfor 

et demokrati som ville regulere kapitalen. 

11.september er i dag forbundet med to fly som senket Twin Towers i New 

York, verdens finanssentrum, et fly som styrtet ved Pentagon og et fly som 

styrtet på et jorde i Pennsylvania. I dag minnes vi ikke bare angrepet på USA, 

men også USA og vestens uvettige krig i Afghanistan gjennom 20 år, og hvor 

det totale nederlag nå er tydelig for alle.  

11.september er en trist dag for alle. Men lærer vi noe av det? Vil det bli tatt 

bedre beslutninger i framtida? Jeg tviler. Troen på egen rettferdighet er for stor. 

Inge Jørgensen 

 



KrF sin sviktende moral 

Publisert i Varden 09.09.21 

Det er en god ting å forholde seg til lover og regler. Det er ennå bedre å forholde 

seg til det moralsk riktige. Da Åge Hareide (rettelse: det skulle vært Knut Arild 

og ikke Åge) valgte sosialdemokratiet som samarbeidspartner så jeg et parti for 

medmennesker og fellesskap heller enn et parti for et høyrestyrt, kapitalistisk 

utbyttersamfunn. Hareide møtte motstand. Olaug Bollestad valgte høyresiden og 

lot seg velge med alle stemmen fra et delt Rogaland enda partiet tilrådde 

fordeling av stemmer etter stemmetall. Hun valgte å overse det moralsk riktige 

partistandpunktet.  

Nå er det partileder Kjell Inge Ropstad som har vist svak moralsk praksis. Han 

har latt staten betale sin bolig i Oslo mens han sjøl har leid ut en bolig han eier 

og som kunne vært brukt av ham selv. Han har tjent opp mot en million kroner i 

rede penger på dette. Ropstad forteller at han forhørte seg med de rette 

myndigheter før han foretok sitt valg om å oppgi gutterommet hos mamma og 

pappa som bostedsadresse, så han har forholdt seg til lover og regler. Men han 

har forlatt den moralsk rette vei. Så vi velger, skattebetalerne, har gitt Ropstad 

penger han moralsk sett ikke har krav på.  

Med disse to eksemplene viser KrF sin sviktende moral. Måtte partiet bli straffet 

med å miste plassen på Stortinget. 

Inge Jørgensen 

 

Orkanen Ida 

Publisert i TA og Varden 02.09.21 

Orkanen Ida har truffet USA og NRK gir oss brei dekning. Før orkanen traff 

USA feide den over Cuba. Derfra får vi ikke vite noen ting. Ikke fordi nyhetene 

ikke finnes, men fordi vi ikke bryr oss. Granma.cu kan fortelle oss at orkanen 



har truffet landet hardt. På øya Isla de Juventud mista 98% av folket strømmen, 

mens resten av landet blei noe mindre berørt. Likevel kreves en større, felles 

innsats for å reparere skadene. Cuba er blokkert for handel av USA, faktisk helt 

siden 1960, så midlene til reparasjoner er begrensa. Fra 1996, under den 

«demokratiske» presidenten Bill Clinton, blei blokaden av Cuba total i og med 

at alle som handlet med USA vil bli straffa om de også handler med Cuba. FN 

har stadig avstemninger for å få oppheva blokaden, siste gangen var det bare 

USA og Israel som stemte imot. Likevel fortsetter blokaden og verden bøyer seg 

for verdensbølla. Nå er det Kina som bidrar til at folk ikke dør av den USA-

ledete terroren, f.eks. ved medisiner og helseprodukter. 

Orkanen Ida er et årvisst fenomen. NRK’s omsorg for USA består. Cuba får 

seile sin egen sjø uten vår oppmerksomhet.  

Inge Jørgensen 

Angsten eter sjelen 

Publisert i Varden 31.08.21 

Det er mye angst ute og går. Min gode venn Vidar Jørgensen skriver dikt om 

ungdommens angst. «Klimaangst. Naturmangfoldsangst. Matvaremangelangst. 

Reisenårjegvilhvorjegvilangst. Levesomjegalltidhargjortangst.» Han kunne ført 

på Kommunismeangst, Skatteangst, Den store Staten Angst, Rødtangst, 

Terroristangst, Innvandringsangst. Sjøl går jeg for Overbefolkningsangst. Det 

kjennetegner vår tid at vi er redde. Vi er redde for våre liv. Og med rette. 7 

milliarder mennesker forbruker mer enn kloden kan levere. 11 milliarder er 

umulig. Mennesket ødelegger kloden. Det eneste som kan redde kloden er at vi 

blir færre. La oss starte med vi som forbruker mest. Vi som eier mer enn en 

eiendom, vi som flyr mye, vi som eier to biler, vi som holder kjæledyr (det går 

mye regnskog til kjæledyr). Angsten eter sjelen, og kroppen med. Hvem vil 

bære det første offeret? 



 

Inge Jørgensen 

 

Ælvespeilet og Kafé K 

Publisert i TA 31.08.21 og i PD 02.09.21 

Dette handler egentlig ikke om Ælvespeilet og Kafé K. Det handler om 

Porsgrunns kulturhus. Kulturhuset kosta skjorta og driftes av kommunale 

midler. Det er uklart hvor mange penger vi skattebetalere betaler hvert år, men 

mitt anslag er 20 millioner kroner. Tallet er ikke tatt ut av lufta, men beregnet på 

bakgrunn av husets totale kostnad og årlige driftsutgifter. Hittil har ingen 

motsagt meg. Nå ønsker Kafé K å benytte seg av et etablert billettsystem, et 

system som vil betjene innbyggere som ønsker å kjøpe billett i luka og ikke 

ønsker å bruke internett. Avvisningen er brutal. Kafé K er en konkurrent og 

kulturledelsen synes ikke å ha forstått situasjonen. Ælvespeilet har gitt driverne 

konkurransefortrinn. Enkelt og greit. Det politiske Porsgrunn bør instruere 

driverne til å påta seg billettsalg for alle arrangementer i Porsgrunn, endog Skien 

og Telemark, siden det vil gi inntjening til kulturhuset og dermed en mindre 

belastning på skattepengene. 

Inge Jørgensen 

Skatteyter og kulturbruker 

«F**K NYNORSK» 

Publisert i Varden 26.08.21, TA 27.08.21 og PD 29.08.21 

FrPU ynskjer ikkje sidemål i skulen. Dei har difor ein kampanje som heiter 

«F**K NYNORSK». Ein kunne like gjerne hatt ein kampanje som heiter «F**k 

BOKMÅL». Alle veit at norsk vil forsvinne om få år. Engelsk vil bli vores mål. 

Det ville vore mykje enklare for de framande au, å gå like til framtidsmålet. 

Elles er eg mest stemt for å seia «F**k FrPU». 



Inge Jørgensen 

 

Velferdstjenesteutvalget og sannheten 

Publisert i PD og TA 17.08.21  

 

Utvalget leverte en rapport på slutten av 2020 (NOU 2020-13). Lederen i 

utvalget, Kåre Hagen, fremmer synspunkter om velferdsprofittørene det ikke er 

belegg for i rapporten. Superprofitten kan være så høy som en milliard kroner I 

ÅRET. Men det er vanskelig å beregne fordi de private profittørene ikke har 

åpne regnskaper. En kan undre seg på hvorfor Hagen i denne situasjonen 

fremmer løgnaktige synspunkter om at offentlige midler ikke går til profitt. Han 

sjøl tjener ikke noe på det, så en kan vanskelig kalle det korrupsjon. Det må 

handle om ideologi. Slik både Høyre, NHO, Civita og Private Barnehagers 

Landsforening fremmer synspunkter det ikke er belegg for. Velferdsprofittørene 

lever i beste velgående, senker lønninger og fortrenger ideelle tjenesteytere, uten 

at det erkjennes av høyresiden og de private sjøl. Jeg har skrivi denne sangen. 

Den var mynta på Donald Trump og USA, men bør gi mening også her 

hjemme.  

 

Du skal dyrke løgnen. 

Du skal ljuge så du trur det sjøl. 

Du skal ikke vri på sannheten. 

Sannheten har ingen plass i verden. 

 

Du skal skape verden. 

Du skal bestemme verden. 

Du skal tro du er sann. 

Du skal ikke bry deg om moral. 

Du skal ikke filosofere. 



Du skal handle. 

Handlingen er sannheten. 

Din handling er sannheten. 

 

Uansett hva andre sier. 

Det er din handling som er sannhet. 

Uansett om din handling er løgn. 

Løgnen er din sannhet. 

 

Inge Jørgensen 

 

Civita mot Rødt 

Publisert i Varden 11.08.21 

Kristin Clemet i Civita mener partiet Rødt er en fare for landet. I Klassekampen 

kan en lese at «Dei vil innføre planøkonomi og innskrenke den private 

eigedomsretten. Det er det motsette av eit liberalt demokrati basert på ein open 

marknadsøkonomi, som er det systemet som vi har i Noreg i dag.» Ut av de to 

setningene kan vi forstå Civita dit at det norske demokratiet er og skal være 

basert på en uregulert kapitalisme hvor stadig færre superrike skal få en stadig 

større makt i samfunnet. Clemets tenketank Civita er finansiert av landets rikeste 

personer, så det er vel naturlig å knytte det liberale til kapitalismen som i stadig 

større grad forsøker å diktere både land og folk til å underkaste seg deres egne 

regler. Et godt eksempel på slike diktat er Investor-Stat-avtaler som gir Investor 

ensidig rett til å saksøke stater og kreve erstatning for demokratiske endringer 

som begrenser Investorens utbytte. Slike kapitalistiske diktat er en direkte 

trussel mot demokratiet helt på linje med konsentrasjon av kapital og dermed 

makt, på få hender. Civitas forståelse av demokrati og folkestyre er et 



vrengebilde av demokratiet til fordel for kapitalen. En direkte trussel mot 

demokratiet og folk flest. 

Inge Jørgensen 

Gretten gammal gubbe 

Publisert i Varden 09.08.21  

 

Et snertent tjei viser seg fram i avisene. Noe sånt som 20 kjoler er kjøpt på 

gjenbruk. Bildene viser en flott mamma i seriøse positurer. En sur gammal 

gubbe finner likevel ut at hun er kåt, pr.kåt. Her framstår ordføreren som en 

ansvarlig hjemmefrue som vet å husholdere med de pekuniære midler (uten å bli 

straffet av NAV slik Trumf-brukere har opplevd). Det må da gå an å vise seg 

som rollemodell uten at en av vi gamle, pr.kåte trekker motivene i tvil. Vi er jo 

sjøl i avisa annenhver og hver dag. 

Inge Jørgensen  

 

Kommunismekortet til Høyre 

Publisert i Varden 04.08.21 og i TA 07.08.21 

Kommunismekortet, sist hørt i NRK 03.08.21, uttalt av Høyrepolitikeren Vetle 

Wang Solheim. Han dro kommunismekortet i debatten om formuesskatt foreslått 

av Rødt. Finansfyrstene her i landet har truet med utflagging dersom de blir 

pålagt høyere skatter, i god tradisjon i skatteangsfylte miljøer. Kapitalistene har 

brukt mye penger på Høyre og FrP for at de skal støtte deres sak og nå høster de. 

Siden Høyre forstår at det er en dårlig velgersak å la fyrstene slippe unna med 

null skatt, drar de kommunismekortet. De forsøker å gjøre kommunisme som 

begrep til et skjellsord. Folk flest frykter kommunismen slik vi kjenner den fra 

Sovjetunionen og Kina, det er naturlig, men kommunismekortet har ingen ting å 

gjøre i en valgkamp. Det er et tegn på svak argumentasjon og skatteangst, frykt 

for fellesskapet og moralsk svakhet i den politiske diskusjonen. 



Inge Jørgensen 

Brann på Bratsbergbanen 

Publisert i Varden tirsdag 27.07.21 

Jeg kjørte bil langs Bratsbergbanen søndag. Det var tørt i terrenget. Langs banen 

lå det trær, hugget, tørket, brune og brannfarlige. Det må ryddes før det tar fyr. 

Inge Jørgensen  

 

Å tie fremmer ikke demokrati 

Publisert i Varden 24.07.21 

H Larsen er en mann som tar livet med stor ro og som oppfordrer 

meningsmotstandere til å gjøre det samme. Dvs, han synes å være såre fornøyd 

med dagens høyreliberale regjering som gjør så godt de kan for at de rike skal 

blir rikere og alle andre skal moderere seg. Denne gangen er det Åge Eriksen 

som får oppfordringen om å kjøle seg ned i skyggen av et tre, tidligere fikk jeg 

beskjed om at det er nok nå. H Larsens oppfordringer bidrar ikke til et dynamisk 

ordskifte og viser seg uenig med statsministeren som har uttrykt følgende: «Å 

true de som mener noe annet enn deg selv, og å jobbe for at de skal holde kjeft 

og slutte å engasjere seg – det er ikke demokrati.» H Larsen truer ingen, men 

han fremmer ikke demokratiet. 

Inge Jørgensen 

 

Elståsykkel og ansvar 

Publisert i PD og Varden 06.07.21 og i TA 08.07.21 

NRK kan nå i juli melde at alvorlige skader i trafikken er sterkt underrapportert. 

Minister Hareide viser til at statistikken gjelder alvorlig skadde mennesker som 

får livet sitt forandra, med store menneskelige kostnader. Underrapporteringen 

skyldes manglende koordinering mellom politiets og helsevesenets statistikker. I 



denne underrapporteringen ligger et stort antall ulykker med elståsykler. La oss 

kalle dem det, da de ikke brukes til å sparke med, kun til å stå på. Elståsykler er 

motoriserte kjøretøy uten krav til sertifikat. Også uten krav til ansvarsforsikring. 

Det viser et samfunn som ikke stiller krav, som overlater til de skadde å ta tapet 

når ulykken er ute. Vi kan ikke leve slik. Det må stilles krav til sertifikat og 

ansvarsforsikring ved bruk av elståsykler, alt annet er ansvarsløst. Dagens 

regelverk viser ansvarsløsheten og må endres. 

Inge Jørgensen 

 

Moral som en rev 

Publisert i Varden 28.06.21 og i TA 29.06.21 

«Du fikk ikke med deg den?», sa min venn på puben Olde Monken Holt. Det 

hadde gått for fort. Det var ordtaket; «Han hadde moral som en rev i en 

hønsegård.» Det er denne moralen vi ser i disse dager når «velferdsselskapet» 

Stendi avslører korrupsjon hos toppledere. Privat profitt toppes med korrupte 

ledere. Vår felles velferd går til private, både legalt og illegalt. Et annet 

eksempel er bonuser og sluttpakker i Norwegian. Fellesskapet betaler 

koronapenger, flere milliarder kroner, for at selskapet ikke skal gå konkurs. Der 

finner de det riktig å betale en oppsagt leder 14 millioner kroner i sluttpakke 

etter halvannet år som leder. Det er mer penger enn det jeg har tjent gjennom 40 

år i arbeid. Og jeg har vært godt betalt. Som om ikke det er nok, gis den samme 

lederen 11 millioner i «bonus» for å ha stått i jobben gjennom krisa. Tilsvarende 

beløp utbetales til andre leder. Vi, fellesskapet, betaler koronapenger som går 

rett i lomma på enkeltpersoner. Det er her moralen kommer inn. Kapitalistene og 

deres politiske lakeier framstår med moral som en rev i en hønsegård. Den er til 

å stole på; når det er mulig, beriker jeg meg selv, først meg, siden meg. Ved 

valget til høsten må vi stemme riktig, stem for en moral som setter fellesskap 

først. 



Inge Jørgensen 

Moralist 

Sandøy Fjordcruise 

Publisert i PD 24.06.21 

Jeg leser i PD at den nye elektriske ferga Sandøy skal ligge i opplag i Brevik. 

Den kan nemlig ikke brukes til å frakte biler til Sandøya og Bjørkøya før nytt 

kaianlegg er på plass. Jeg vil foreslå at Sandøy settes inn i cruise og 

sightseeingturer i fjordene, kanskje til og med helt til Skien. 

Inge Jørgensen 

 

Eiendomsskatt og dop 

Publisert i Varden 24.06.21 

Jan Løkslid viser fortsatt rørende omsorg for hyttefolket, selv om han sjøl ikke 

skriver det. FrP's uansvarlighet i skattespørsmål og forvaltning blir ikke bedre av 

at andres politikk ikke er stort bedre.  

Inge Jørgensen 

Hei Jan Løkslid 

Publisert i Varden 17.06.21 

I tilsvaret ditt på mitt innlegg om "Oljefondet som dop for FrP» viser du en 

rørende omsorg for hyttefolket. Det viser ellers ingen ting nytt. FrP framstår 

fortsatt som Oljedopa og totalt uansvarlig. 

Inge Jørgensen 

 

Oljefondet som dop for FrP 

Publisert i Varden 15.06.21 og i TA 16.06.21 

 



Helge André Njåstad i FrP sier til NRK at «Eiendomsskatt er litt som dop for 

kommunene, man blir fort avhengig av de kronene.». Njåstad forstår sikkert at 

noen må betale for kommunale tjenester, men han forstår ikke hvor pengene må 

komme fra. De må komme fra de som har mer enn nok fra før. Hyttefolket er 

slike. Det er bare å reise en tur i fjellheimen i Telemark hvor hyttepalassene gror 

opp som sopp i fuktig vær. FrP går konstant dopa på oljepenger. Så kom ikke og 

snakk om dopa kommunepolitikere. 

Inge Jørgensen 

Dårlig taper 

Publisert i TA og Varden 14.06.21 

Donald Trump fortsetter sitt korstog av løgner om valget i 2020. At en gal mann 

tviler er så sin sak. At mange av Republikanerne følger ham, er skremmende. 

Trusselen mot demokratiet kommer fra høyre. Det er vist før og det viser seg 

igjen. I Peru leder sosialisten Pedro Castillo, så hva er mer naturlig enn at den 

ekstreme høyrekandidaten Keiko Fujimori gjør som Trump, og sier valget har 

vært svindlet. Også hun uten grunnlag, ifølge avisa La Republica. Her hjemme 

ligger Erna Solberg an til å tape valget til høsten. Som et plaster på såret sørger 

hun for å binde Norge til kapitalismens mast i avtalen med Storbritannia. Hun 

gjør avtale om at visse avtalepunkter som tjener kapitalen, ikke kan reverseres. 

Det er et angrep på demokratiet, ikke unaturlig for kapitalens lakeier. Solberg vil 

tape og framstår nå som en dårlig taper.  

Inge Jørgensen 

Porsgrunn kommune i utvikling 

Publisert i Varden 11.96.21 og i TA 12.06.21 og i PD 07.07.21 

Her i Porsgrunn framstår vi som et utviklingsland. Ikke som et land i utvikling, 

men et land med behov for utvikling. Kanskje kan Porsgrunn Utvikling hjelpe 

til. 



I Sverdrupsgate fikk vi besøk av et firma som fortalte at kablene som går i lufta, 

ganske snart ville gå i gata. Vi ble tilbudt nytt innslagspunkt for vår strøm til 

huset. Nettkabelen går allerede i gata, så det var et godt scenario. Riktignok 

gleder fuglene seg over strømkablene, ekorna også. Men det minner mest om 

utviklingsland vi ikke ønsker å sammenlikne oss med.  

Nå graves det i gata samtidig som det settes opp nye stolper for luftkabler. 

Hvordan er det mulig? Vi lever i 2021. Verden går framover. Men altså, ikke i 

Porsgrunn. Her skal vi fortsatt ha luftkabler. Det må da være mindre 

framtidsretta? Hvor ligger ansvaret? For meg er det høyst uklart. Kanskje det er 

en sak for Porsgrunn Utvikling, kanskje for vår handlekraftige ordfører. 

Det graves altså i Sverdupsgate, fire uker etter at jeg sjøl fikk lagt ny asfalt. Jeg 

kontakta kommunen om saken, om det ikke hadde vært mulig å forutsi at min 

asfaltering var unødvendig, borkasta penger? Svaret fortalte at det ikke var 

mulig å holde oversikt over all graving i Porsgrunn. I 2021? Svaret forteller meg 

at Porsgrunn kan trenge å utvikle seg. Kanskje må Porsgrunn Utvikling utvikle 

seg til noe mer enn eiendomsforvalter. Kanskje må de begynne å utvikle noe? 

En god start er å utvikle en APP som holder oversikt over hvor og når det skal 

graves i Porsgrunn? Det kan spare innbyggerne noen tusenlapper når de må 

grave i gata.  

Inge Jørgensen 

Utvikler 

Bølgen skinner 

Publisert i Varden 10.05.21, i PD 11.05.21 og i TA 26.05.21 

 

Amfitrite, bølgen og havfuglene har fått vårpussen og framstår nå i all sin 

skinnde prakt. Jørleif Uthaug sin skulptur kan du se på elvepromenaden. Den er 

like flott i dag som da den blei avduka av Lars Roar Langslet i 1985. 

Inge Jørgensen  



 

Datasentre i Norge 

Publisert i TA 19.05.21 og i Varden 20.05.21 

Datasentre er en ny industri. Norge er en industrinasjon. Bør vi bygge 

datasentre? Datasentre er lik utenlandske eiere. Utenlandske eiere skatter ikke til 

Norge. Er det industrielt riktig å satse på en industri som ikke gir skattbare 

inntekter? Mitt svar er nei, det er galskap. Da er det bedre å bygge industri som 

gir arbeidsplasser og skatteinntekter. 

Inge Jørgensen 

Listhaugs fargepalett 

Publisert i Varden 18.05.21 og i TA 19.05.21 

Slik jeg hører Sylvi Listhaug på landsmøtet til FrP bruker hun en retorikk fra det 

trumpske univers. Hun legger vekt på begrepene frihet (hennes egen favoritt) og 

sosialistisk tvang (sosialisme som et skjellsord). Hun bruker også begrepet 

vannmelon, grønn utapå og rød inni, hvor det røde er den sosialistiske trussel. 

Denne gangen om Miljøpartiet De Grønne. Det er helt på linje med Donald 

Trumps løgner og GOP’s (Grand Old Party – Republikanerne) angrep på 

Demokratene. Alt som smaker av et sosialt ansvarlig samfunn er for Listhaug 

sosialisme, kommunisme og en trussel mot hennes «friheter». Når en rører med 

fargepaletten slik Listhaug gjør, er det lett å komme til å få en brun fargeklatt, 

og derfra er veien til det nattsvarte kort. For 10 år siden kunne en klistret 

Listhaugs FrP til den nattsvarte terroristen som gikk etter Arbeiderpartifolk i 

regjeringskvartalet og på Utøya. Sosialistene skulle unngjelde.  Det var ingen 

som klistra FrP til terroristen, selv om terroristen hadde vært medlem i partiet og 

delte partiets retorikk i innvandringssaker (f.eks. om den islamske trusselen, 

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» og 

«Snikislamisering av Norge»). Listhaug retorikk er farlig, splittende og 



respektløs. Det er som forutsagt, FrP slanker seg og FrP står foran en større og 

mer varig slankeprosess takket være Listhaugs ufyselige retorikk. 

Inge Jørgensen 

Fargerik 

Det grønne skiftet er avlyst 

Publisert i TA 08.05.21, i Varden 11.05.21 og i PD 18.05.21 

Det blir ikke noe grønt skifte. Det er bare å innse det. Elbilene og 

batteriproduksjonen krever enorme ressurser i produksjonen. Levetiden er sterkt 

begrenset, min egen elbil tålte bare 12 år, så var det slutt for batteriet. Andre blir 

vraket også ved minimale skader. Vindmøller til lands og til havs ødelegger 

naturen i hittil ikke-erkjent omfang. Solceller for solenergi krever økt gruvedrift 

med tilhørende naturødeleggelser. Databruken vår øker eksponentielt, 

kraftbehovet er enormt allerede i dag. Kunstig intelligens krever datakraft, 

datakraft krever energi, naturen vil dø av alt dette. Kryptovalutaen er på vei til å 

bli det store kraftsluket framover. Det samme vil skje, naturen dør en stadig 

hurtigere død. Kloden går til helvete pga. menneskets uendelige dårskap. 

Framskrittet er ødeleggende, «ska ha, ska ha» stadig mer er ødeleggende. 

Kapitalismen er ødeleggende. Så det grønne skiftet er avlyst. Trist, men sant. 

Inge Jørgensen. 

Intet handlingsrom i EØS-avtalen 

Publisert i TA 11.05.21 

Norske politikere har solgt inn EØS-avtalen som en handelsavtale til beste for 

Norge og nordmenn. Den blei inngått uten at folket fikk si sin mening, hverken i 

valg eller i folkeavstemning. I tida etter har avtalen blitt brukt til å innføre 

unorske regler til beste for kapitalen og til ugunst for folket. Den sosiale 

kontrakten mellom kapital og arbeidere er blitt systematisk underminert av et 

EU-vennlig flertall på Stortinget og med arbeidskriminalitet og usikre 



ansettelsesforhold som resultat. Nylig har en EØS-domstol fortalt oss at Norge 

og NAV aldri har kunnet begrense folks bevegelsesfrihet slik NAV-reglene har 

lagt opp til. Denne forståelsen viser med all ønskelig tydelighet at EØS-avtalen 

fratar Norge sjølråderett og setter EU-regler foran Norges lover og forskrifter. 

Politikerne har frenetisk framstilt EØS-avtalen som en avtale med 

«handlingsrom». EØS-domstolen forteller oss at det ikke finnes noe 

handlingsrom. Politikerne har ført oss bak lyset helt siden avtalen blei inngått.  

La oss få oss nye politikere. 

Inge Jørgensen 

Akademisk hylekor/Videregående opplæring 

Publisert i Klassekampen 31.03.21, i Varden 06.04.21 og i TA 07.04.21, i PD 

20.04.21 

Regjeringen vil endre innholdet i videregående opplæring slik at 

yrkesfagelevene kan få mer yrkesfaglig kompetanse. Det har medført et 

akademikerhylekor. Da Gudmund Hernes endret videregående opplæring i 1994 

den andre veien, fratok yrkesfagelever mange timer yrkesfaglig opplæring, var 

det ingen akademikere som protesterte. Elever som lærer ved å gjøre, ikke ved å 

sitte stille, lytte og lese, mistet store muligheter for å skaffe seg nødvendig 

kompetanse for framtida. Hylekoret bruker store ord som demokrati, felles 

historisk og kulturell forståelse, men har selv aldri forstått og akseptert praktisk 

kompetanse. Gudmund Hernes ville at alle skulle studere på universitetet, og 

seinere regjeringer har rigget lov og forskrift slik at det universitetsveien blei 

regelen, ikke yrkesutdanning. Elevene skulle få velge, ett av tre valg. Dersom 

dette ikke var mulig å gi dem læreplass, ville elevene få tilbud om å fullføre 

videregående opplæring med studiespesialisering. Denne retningen fører til 

universitetet og er selvsagt skivebom for elever som lærer gjennom praksis, som 

har satset på en yrkesfaglig utdanning. Hernes og akademikerne viste på denne 



måten suveren forakt for yrkesfagene. I dag står det ikke bedre til og regjeringen 

møter kraftig motstand helt uten at det foreligger gode alternativer.  

Inge Jørgensen 

Skolemann i 40 år 

Turorientering 2021 

Publisert i TA 19.04.21 

Porsgrunn Orienteringslag er 75 år i år. Det feires med turer i skog og mark som 

i alle år. Flotte områder i Porsgrunn og Skien. Bjørntvedtskauen, Borgåsen, 

Geiteryggen, Solmyrås, Vealøs. Skien og Bamble har egne turer, så her er det 

ingen grunn til å sitte inne i solskinnet. Ut på tur, med kart og kanskje kompass. 

Postene kan være stolper som i stolpejakten, eller de kan være orienteringsflagg, 

hvite og oransje, som på bildet. Koronaåret gir noen begrensninger, men ikke 

hos POL. Der er de like aktive som alltid og vi andre kan bare takke og ha glede 

av deres innsats. 

Inge Jørgensen 

Orientert 

El-Sparkesyklene er her, måtte gudene forby dem 

Publisert i PD og Varden 08.04.21 

Så har de kommet til Grenland. Disse selvgående maskinene som kjører i høy 

hastighet helt uten ansvar. El-sparkesykler kan kjøres uten sertifikat til tross for 

at de går uten menneskelig assistanse og de kan kjøres uten forsikring. Det er 

helt uten logikk og helt ansvarsløst av samfunnet å slippe disse monsterne fri i 

gater og streder. Vi har allerede sett eksempler på at folk er blitt kjørt ned og 

lemlestet for livet, folk som siden må leve i lidelse og som ingen erstatning får. 

Vi kaller det frihet når vi får gjøre som vi vil, når vi kan unnlate å tenke på vår 

neste og når vi kan unnskylde oss med at praksisen ikke er regulert. Han og hun 

som ligger tilbake som invalid har ikke lenger noen frihet. Den blei ranet av 



andre i frihetens navn. Måtte gudene forby dem., menneskene gjør det visst ikke. 

Inge Jørgensen 

Solid avkastning for investorene 

Publisert i TA 24.03.21 

Dette var overskriften i TA 15.mars 2021. Den viser med all ønskelig tydelighet 

at vi som sparer penger i banken er dumme. Det hadde vært mye lurere å sette 

pengene i bankens aksjer, eller kapitalbevis, som de kalte det i oktober 2018 da 

Sparebank1 Telemark gikk på børs. På to og et halvt år har kapitalen økt med 

44%. Innskuddsrentene i banken er på under 1%, så tallene taler for seg. Det er 

et men her, som forteller deg at du må ha råd til å tape pengene om du setter 

dem på børsen. Sparebank1 kunne ha gått den andre veien, ned, og investorene 

kunne ha tapt. Men vi vet også at det bare er de som har skikkelig god råd som 

har råd til å tape et større beløp, som har råd til å ta sjanser. Folk flest har ikke så 

god råd at en har penger å tape. Så vi som ikke har noe å tape framstår som 

idioter, som lar sjansen til å øke vår beholdning med 44% på to og et halv år gå 

fra oss. Slik er samfunnet rigga, som gir fordeler for de som har midler å avse og 

ingen til de som ikke har det. Og forskjellene i samfunnet øker, med viten og 

vilje, ikke bare de økonomiske, men også de strafferettslige. NAV har straffet de 

som reiste utenlands til tross for at reglene sa noe annet (reglene var feil, men får 

de erstatning?), mens de virkelige kriminelle, de som har gjemt bort sine 

formuer i utlandet i rein skatteangst, som så tar dem hjem, de får amnesti og 

slipper straff. Samfunnet er systematisk urettferdig, men vi ser liten vilje til å 

gjøre noe med det. 

Idiotene 

Det er bare idiotene som ikke investerer. 

Eiendom er tingen. 



Eiendom er gull. 

Bare se og lær. 

Pensjonsfond kjøper barnehager 

Pensjonsfond sikrer gevinst. 

Høyt utbytte. 

På eiendom. 

Gull er gull. 

Gull stiger i usikre tider. 

I dag er gull på topp. 

Kjøp gull. 

Hedgefond er tingen. 

Hedgefond gir overskudd. 

Skatt er noe dritt. 

Skatteparadis er tingen. 

Null skatt, stort utbytte. 

Idiotene setter pengene i banken. 

Eller betaler gjeld. 

Renter finnes ikke. 

Ikke betal gjeld. 

Ikke sett pengene i banken. 

Ikke vær idiot. 

Inge Jørgensen – poetisk analytiker 



 

 

Mennesker og milliarder 

Publisert i TA 17.03.21 og i PD 18.03.21 

Høyres slagord, «Mennesker, ikke milliarder», har fått en ny mening. I disse 

dager viser Statistisk Sentralbyrå at Norges 0,1% rikeste besitter 11% av vår 

samla formue. De 0,9% som kommer etter eier ytterligere 14%. Høyre har sørga 

for både mennesker og milliarder. Eller riktig sagt, mennesker med milliarder. 

Høyre er milliardærenes beste venn. La oss velge noen andre, noen som sørger 

for de mange som forvalter 0,1% av landets formue. La oss velge de som setter 

mennesker foran milliarder.  

Inge Jørgensen  

Kraftunderskuddet 

Publisert i TA 17.03.21 

Avisene har vært fulle av bekymringer for kraftsituasjonen her i landet. I dag er 

det nok strøm til alle, mens planene for framtida vil gi et betydelig 

kraftunderskudd. Planer og vedtak som Google i Skien, batteriproduksjon i 

Bamble og andre steder, elektrifisering på Herøya, elektrifisering av 

oljeplattformene (en ulykke for landbasert, kraftkrevende industri) vil alle kreve 

mer kraft enn det som produseres nå. Vi kan legge til et oversett fenomen, 

hytteboomen i fjellheimen og langs kysten. Hvor mange arbeidsplasser alle 

planer og vedtak gir, og hvor store skatteinntekter all denne industrien vil 

generere, er høyst usikker. Utenlandskablene, krafteksport og kraftimport til 

markedspriser, vil føre til økte kraftpriser. Det er uunngåelig. Her i landet er vi 

ikke vant med å husholdere med vårt kraftforbruk. Vi har vært i en grønn 

himmel forskånet for å måtte ta valg. Når vi nå må foreta valg, vil det være 

naturlig å velge å bruke kraften der den gjør størst nytte. Kraftkrevende industri 

som gir arbeidsplasser og skatteinntekter må prioriteres. Alt annet må 



nedprioriteres. Sannsynligvis vil ikke dette være nok til å handtere 

kraftunderskuddet. Vi må ha mer kraft. Da bør vi, etter min mening, prioritere 

kraftkilder som gir mye kraft uten store miljøødeleggelser. Vindmøller og 

oljeutvinning er ut på grunn av miljøødeleggelsene, effektivisering av dagens 

vannkraft må få første prioritet. Dernest må vi satse på atomkraft. Det er ti år 

siden Fukishimaulykken i Japan. Ulykken, tsunamien, krevde mange liv, likeså 

ettervirkningene, også på grunn av myndighetenes forflytning av mennesker og 

nedstengning av atomkraftverkene, men atomkraften eller utslippene derfra, har 

ikke tatt noen liv (Øystein Heggdal  i KK 11.03.21 med henvisning til 

vitenskapstidsskriftet Process Safety and Environmental Protection). Kanskje vil 

thorium fra Ulefoss kunne bidra. Men, altså, riktig husholdering med den kraften 

vi faktisk har, vil gi oss nok kraft i lang tid ennå. 

 

Inge Jørgensen 

 

Råtne finanspakker 

Publisert i Varden 23.02.21 og i TA 24.02.21 

EU har igjen tillatt finanspakker fra bankene hvor alle slags lån kan pakkes til 

det ugjenkjennelige og tilbys finansmarkedet som investeringsobjekt. Det var 

slike råtne finanspakker som førte til finanskrisa i 2008. Nå vil 

Solbergregjeringen tillate bankene å lage slike i Norge før det kommer som en 

del av EØS-avtalen. Dette øker usikkerheten i finansmarkedet og taperne i neste 

økonomiske krise blir igjen folk flest, akkurat som i 2008 da bankenes tap blei 

betalt over skatteseddelen. Eierne slapp unna. Historien vil gjenta seg, en har 

ingen ting lært. Det merkelige er at «folkepartiene» FrP og AP støtter Solberg. 

Så til høsten, stem rett, stem rødt, stopp galskapen. 

Inge Jørgensen 



Gratulerer FrP 

Publisert i Varden 22.02.21 og i TA 23.02.21 

Siv Jensen gir seg som leder etter 15 år. Det siste året har vært en katastrofe for 

partiet som har mistet tyngde i enlang, ufrivillig slankeprosess. Jensen gir seg på 

bunnen, forlater det synkende skip. Nå vil hun overlate skuta til den mest 

ekstreme av partitoppene, Sylvi Listhaug, en kvinne som bruker de mest 

støtende ord i debatter (han slikker imamer oppetter ryggen) og som ikke er i 

stand til å svare på spørsmål, men heller turer fram med eget manuskript 

(Dagsrevyen 19.02.21). Vi andre gleder oss. FrP forblir på bunnen og gir rom 

for en mer sosial politikk. 

Inge Jørgensen 

Kafé K vil leve 

Publisert i Varden 13.02.21 og i TA 19.02.21 

Kafè K er konkurs, Konserthuset Cafè K er planlagt. Vi som har hatt Kafé K 

som vårt andre hjem er glade for at det blir nytt liv i kafeen. Tristessen tar oss 

når vi tenker på de siste tre årene. Kafeen fikk brannskader i mai 2018, ved 

inngangen til det som skulle bli den varmeste sommeren noensinne. En sommer 

for mange besøk på kafeens dekk, med byens flotteste plassering lett over ælva. 

Ragnar Sanda er en uforbederlig optimist. Riktignok måtte Grenland 

Sigarselskap av 1998 flytte sin jubilumsmiddag 8.juni til Michael Seylmakers 

Hus, med Ragnar starta opp igjen og gjorde så godt han kunne. Inntektene blei 

ikke store nok, før våren 2020 var planlagt med fullt program i bakgården, med 

sceneopptredender hver helg. Da kom koronaen og stengte ned hele Norge. 

Ragnar ville fortsatt ikke gi seg, men holdt i gang selv om han erfarte at 

virksomheten lå nede. Ære være Massod Huseini og Goran Alikhani som i høst 

gjorde et ærlig forsøk på å redde driften. Goran er en kokk vi fastboende satte 

stor pris på. God kokk med nydelige retter og som satte gjestene i sentrum med 



hyggelig prat og ekstraservice. Det er mange som taper penger på konkursen, 

redningspakken til Massod og Goran var ikke stor nok. Det er både trist og leit. 

Her er det dessverre bare tapere. Men nå kan vi takke gårdeier Harald Skogen 

for at de to redningsmennene får en ny sjanse. Uten en gårdeier med et stort 

hjerte ville ikke dette gått, ikke for Ragnar og heller ikke for Massod og Goran. 

Nå gleder vi oss til gjenåpning.  

Inge Jørgensen 

Tidligere aksjonær og fastboende 

Vindmøller i Bamble 

Publisert i PD 09.02.21 

 

Det blir nok ingen vindmøller i Bambleskauene. Det er i grunnen synd. Vi i 

Porsgrunn ville hatt flott utsyn til disse fra Steilås, Porsgrunns mest besøkte 

topp. Her kunne Porsgrunn ha markert seg som et turistmål som kunne vise fram 

en framtidsretta kraftproduksjon og en framtidsretta industri (Herøya 

Næringspark med hvite dampsøyler over Frierfjorden og 10 båter på reden). 

Inge Jørgensen 

 

Koronastøtte 

Publisert i TA og Varden 02.02.21 

 

Jeg leser på pd.no om alle de som har fått koronastøtte. Kafé K glimrer med sitt 

fravær. Porsgrunns markante kulturkafé dør en stille død, om vi ikke våkner.  

Inge Jørgensen  

 

Til Ragnar Johan Elseth 

Publisert i TA 27.01.21 



Du skriver i Varden at Donald Trump er en kristen. Trump har servert 30573 

løgner i sin presidentperiode. Jeg oppfatter ikke det som spesielt kristent. Men 

jeg tar kanskje feil. 

Inge Jørgensen 

Hoksrud har mista tyngde 

Publisert i TA 20.01.21 

Jeg ser at FrP og Bård Hoksrud har har mista tyngde. FrP har lave målinger og 

Bård er en slankere utgave av seg selv. La oss håpe for Bårds skyld at det 

fortsetter slik og at den lave tyngde vedvarer. Det er best for Bårds helse. 

Inge Jørgensen 

Vinnerne 2020 

Publisert i TA og Varden 13.01.21 

Oslo Børs har nådd all time high i koronaåret 2020. Det betyr at finanssektoren 

er den store vinneren i kriseåret. Det er ikke så mange som lever av finans, men 

vi finner dem i dyre boliger, i dyre hytter til fjells og til lands og vi finner dem i 

skattelistene som inntektsvinnere. Det som kjennetegner finans er lave skatter. 

Har du derimot vært lønnstaker i privat sektor er sjansen stor for at du er 

arbeidsledig etter koronaens herjinger. Og utsiktene til et godt liv forsvinner nå 

som statsministeren ikke vil støtte de ledige, men oppfordrer dem til å bytte 

jobb. Det virker ikke som om hun forstår at mange jobber er forsvinni og at det 

er stadig flere som leiter etter jobb nå for tida. Finans er typisk underregulert og 

den siste reguleringen forsvant da finansminister Kristin Halvorsen åpnet for 

hedgefond i Norge straks før finanskrisa slo inn i 2008. Seinere har 

Høyreregjeringene senket skattene, til særlig glede for Børsen. Det er flere 

vinnere i 2020. Pensjonistene for eksempel, har fast og trygg inntekt. Offentlig 

ansatte sitter relativt trygt. Og så til slutt en kuriositet, Klassekampen har 

nettopp passert 50.000 abonnenter. Det er jo fantastisk. Fantastisk er det også at 



Vinmonopolet har økt sin omsetning med 24 til 60% i de ulike fylkene. Ola 

Nordmann handler ikke i Sverige lenger og en har heller ikke finni tilbake til 

hjemmebrentapparatet. Mitt eget forsvant for mange år sida da resultatet jeg 

truet i meg ikke frista til gjentakelse. Så et par vinnere til. Boligmarkedet er også 

vinner i 2020, dvs eierne, ikke kjøperne og i alle fall ikke leietakerne, mens 

meglerne nyter feite honorarer.  Og så politikerne, de er nå blant landets 5% best 

betalte. Godt gjort. 2021 blir også et vanskelig år, men jeg spår at finanssektoren 

blir dette årets vinner, igjen. 

Inge Jørgensen 

Koronavinner 

FRP og diktatoren 

Publisert i TA 12.01.21 

Tommy Sørbøe hadde en flott analyse i TA 08.01.21. Han er en kreativ sjel. Det 

står verre til i FrP. FrPere ville ikke kjent igjen en fascist og diktatorspire selv 

om han satt midt iblant dem. Basert på et stykke på nrk.no, kan en fundere seg 

fram til en slik deprimerende konklusjon. 07.01.21 uttaler Per-Willy Amundsen 

at «– Det er ingen som hadde trudd at USA hadde valt ein president som hadde 

så grunnleggande lite respekt for demokratiske funksjonar og spelereglar. Ingen 

kunne føreseie dette i 2018.» Det sier Amundsen hele to år etter at Donald 

Trump først ga oss en innføring i et språkbruk som hittil var ukjent for 

demokratiet, ett år etter at han viste total mangel på respekt for de demokratiske 

institusjonene i den pågående avsettelsesprosessen og bare to måneder etter at 

han etablerte den falske teorien at valget var stjælt av sosialistene i det 

demokratiske parti. En hel verden kunne se hvordan han tapte skanse etter 

skanse både i valgprosessen og rettsaparatet. Trump fortsatte sine løgner. Men 

Per-Willy Amundsen så ingen ting. Han har støtte i Christian Tybring-Gjedde 

som nominerte Trump til Nobels Fredsspris, ikke bare en, men to ganger. «– 

Han viser at han er ein fredens mann, sa Tybring-Gjedde den gongen.» Fredens 



mann med krigsretorikk både hjemme og overfor allierte. Hvor blind går det an 

å bli? FrP-nestor Carl I Hagen forlater også Trump-skipet. Det er som Trump 

sjøl, han sviktet sine stormtropper og lar dem fengsle (han kan sikkert gi dem 

benådning før han går av om 12 dager slik han har gjort med venner og 

kriminelle nå før jul i fjor). Helt til slutt, Jon Helgheim. Han mener Fake-news 

er et godt begrep også her hjemme og mener at norsk presse har tegna et ensidig 

negativt bilde av Donald Trump. Han er ikke lenger så begeistra og bedyrer at 

han aldri har vært det. He, he. Den tidligere leder av Oslo FrP er derimot fortsatt 

Trump-tilhenger. Det er fristende å si at FrP fortsatt ikke vil kjenne igjen en 

fascist og diktatorspire selv om han satt midt iblant dem.  

Inge Jørgensen 

Antifa 

Elbilsvindelen 

Publisert i Varden 11.01.21 og i TA 12.01.21 

Onsdag 6.januar viste NRK et program om vraking av Elbiler i serien «Sløseri». 

Programleder Christian Strand tok med seg kjendisen Jan Thomas og viste oss 

hvordan nye og nyere elbiler vrakes selv for små skader. De «lønner» seg ikke å 

reparere. Det forklares blant annet med at det må betales moms og avgifter på 

delen som skal til for å reparere bilene og brukte deler blir ikke godkjent. Så vidt 

jeg kan forstå gir det oss den største elbilsvindelen som tenkes kan. Statsminister 

Erna Solberg har gitt uttrykk for at politikere må si sannheten og ikke ljuge og 

følge konspirasjonsteorier. Hennes oppfordring var myntet på US-amerikanske 

politikere etter at Donald Trump med løgn og fanteri hadde oppildnet sine 

stormtropper til å ta seg inn i Kongressen for å stoppe formaliseringen av valget 

av Joe Biden som president. Erna Solberg bør gå i seg selv. Elbiler er 

miljøverstinger som vi ikke lenger kan støtte opp under. Miljøskader og 

forurensing fra produksjon og utvikling av elbiler med deres krevende batterier, 

er langt større enn fossilbiler når en tar i betraktning deres korte levetid. Min 



egen hybridbil tok kvelden etter 12 år, da ville ikke batteriet mer. Bilen i seg 

selv var fullt brukbar, men batteriet var kaputt. Så, vær ærlig Erna, slutt å støtte 

opp om miljøskadelige elbiler og sats på alternativene. Oppfordringen går også 

til Miljøpartiet De Grønne som har stikki huet i sanda og latt som om elbilene er 

veien til et miljømessig nirvana. 

Inge Jørgensen 

Kuppmaker uten plan 

Publisert i TA 09.01.21 og i Varden 12.01.21 

Kuppleder Donald Trump ber sine stormtropper om å sloss, om å vise sitt sinne, 

«fight like hell» og stoppe Kongressens godkjenning av Joe Biden som 

president. Stormtroppene gjorde som han ba om, hans støttespillere i 

Kongressen var tause, tok ikke til motmæle, men gjemte seg under pultene. 

Kupplederen var uten plan. Han var ikke engang leder for kuppforsøket. Han dro 

hjem og så stormtroppene på TV. Dagen etter sviktet kupplederen sine tropper 

og fordømte dem for deres kuppforsøk. Det er patetisk. Etter et kuppforsøk er 

det vært naturlig å avsette kupplederen og ta ledelsen av regjeringen inntil en ny, 

valgt leder kan overta. Men det skjer ikke i USA. Her er det ingen ting å se opp 

til.  

Inge Jørgensen 

Lilleelva og jordskred 

Publisert i Varden 02.01.21 og i PD og TA 05.01.21 

 

Det har gått jordskred i Gjerdrum. Nå venter vi bare på Myrane og Lillelva. 

Utbyggingen går for fullt og ingen lytter  

Inge Jørgensen fra Vallmyrane 

 



Det «grønne» skiftet 

Publisert i Varden 23.12.20 og i TA 31.12.20 

Det er mye å fundere over nå som vi står overfor store klimaendringer. 

November i år var den varmeste på mer enn 100 år. Kanskje blir det slik med 

desember også. Mennesker flest mener det skyldes vår egen bruk av klimagasser 

og at vi derfor må ta i bruk «reine» energikilder. Det er i denne situasjonen vi er 

på vei til å gjøre helt grunnleggende feil valg. På Kvaløya i Troms blei 

ferskvannstilførselen ødelagt av vindkraftutbyggingen og folk er avhengig av 

flaskevann. De som hadde verdens beste vann fra før. Det er en kjent sak at 

vindkraftutbygging ødelegger naturen i massivt omfang. Men noen «kloke 

hoder» har finni ut at det er bedre enn å slippe ut klimagasser. Og det sjøl om 

ødeleggelse av naturen fører til økt temperatur akkurat som klimagassene. Det er 

i grunnen ikke til å forstå. Vi gir Brasil milliarder av kroner for å bevare 

regnskogen, men bygger ned vår egen natur i stort omfang. Ikke bare ødelegger 

vindmøllene, men hytteutbyggingen som sådan og motorvei langs hele 

Vestlandet fører til ødelagt natur og økte temperaturer. Det er sikkert sant at 

menneskets virke fører til store klimaendringer og det gjelder enten vi velger det 

ene eller det andre. Men noen valg synes dummere enn andre. Ødeleggelse av 

naturen som sådan framstår som den dummeste. Siden det er jul kan jeg minne 

om at da mennesket tilla Gud å ha skapt mennesket i sitt bilde, lot han 

mennesket herske over naturen, mens han sa: «Se, jeg gir dere alle planter som 

setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. 

Det skal dere ha å spise.» (1.Mosebok 1.29). Så vi skulle vært vegetarianere og 

ikke kjøttetere. Det ville vært et skikkelig grønt skifte, om vi blei vegetarianere. 

Inge Jørgensen 

Ikke spesielt grønn 

Konronavaksine 

Publisert i Varden og TA 29.12.20  



Jeg er 68 år og er blant de som vil få tilbud om vaksine denne våren. Siden jeg 

er frisk og rask (?) vil jeg gi min dose til en sykehjemsansatt. De gjør en 

fantastisk innsats, men er ikke prioritert i vaksinekøen. Det undrer meg. Så vær 

så god, en dose vaksine fra meg. 

Inge Jørgensen  

 

Sosialdemokratiet i Europa hadde en historisk misjon. Den er ferdig. 

Publisert i Varden 22.12.20 og i TA 02.01.21 

Dette er overskriften til en kommentar i Morgenbladet 11.12.20. Den er skrivi 

av Torbjørn Røe Isaksen, en av Høyres ideologer. Det gjør en trist og lei når 

ideologer forsøker å legge død en annen ideologi, her en ideologi som bærer bud 

om rettferdighet, fellesskap og forpliktelse. Og som dermed er en motsetning til 

høyreideologien som står for urettferdig fordeling, enkeltindividets ubegrensede 

rett til egen vinning hvor eneste forpliktelse er å øke profitten, slik jeg ser det. 

Isaksens kommentar er verdt å lese, en kan endog lære noe av ham. Og da tenker 

jeg ikke bare på formuleringskunsten. F.eks. når har skriver om Arbeiderpartiet 

som stjal Høyres klær på 1980-tallet, som forlot sosialdemokratiske ideene til 

fordel for markedet og kapitalen, om profesjonaliseringen av politikken og 

konsulentenes inntreden. Eller at partier ikke skal leve på dogmer, men at de må 

ha ideer, ideologi og historisk bevissthet. Det er nettopp her sosialdemokratiet 

bør kjenne sin besøkelsestid. Ideene må være at fellesskapsløsninger er bedre 

enn private profittorienterte, at rettferdig fordeling av overskudd må være en 

ledesnor og at forpliktelse blant annet gjennom skattebidrag er nødvendig for å 

opprettholde en velferdsstat, som motsetning til en høyredrivi samfunnsutvikling 

hvor kapitalens diktatur veves inn i lov og rett (som i EU) og hvor de som 

henger etter må søke avlat og veldedighet. Jf. Hvordan Høyreregjeringen tidlig 

forsøkte se med frivillig skatteinnbetaling. Innbetalingen var ikke stort mer enn 



null kroner. Sosialdemokratiet lever, men må fremmes hver dag. Det dør ikke av 

en høyrekoryfes ønskedrømmer. Neste år er det valg, velg rett.  

Inge Jørgensen 

Elbil-Veteranbil 

Publisert i Varden 21.12.20 og i TA 22.12.20 

Min el-bil blir ikkje veteranbil. Eg har køyrd hybrid i 12 år. Ein nydelig Honda 

Civic Hybrid frå 2008. No er det slutt. Hybridbatteriet ga seg. Eg hadde nyss 

bytta det ordinære batteriet, men det var inga hjelp, berre kostnad. Eg hadde 

bytta sumardekk, vinterdekk, bremser framme og bak, klimaanlegg, alt for 

ca.kr.40.000. Ein stor kostnad som ga grunn til å tru at bilen ville gå trufast i 

enno fire år eller meir. Men slik vart det ikkje. Hybridbatteriet tok slutt. Og ikkje 

lot det seg gjera å køyre utan hybridbatteriet, blir eg fortalt. Eg var fortapt. 12 år 

er god lengd for eit hybridbatteri, får eg vita frå Honda Noreg. Anna trøst hadde 

dei ikkje. Eg fekk ikkje svar på mine spørsmål. Samfunnsøkonomi utanfor 

refleksjon, eit villt forbruk, synes eg. Eg skal vera ærleg, eg har ikkje køyrd kvar 

dag i dei 12 åra. Eg har vore på reise, to og tre månader i gongen dei siste seks 

åra. Batteria tolar ikkje å stå, seier dei. Så er det klart. Batteribilar vil aldri bli 

veteranbilar. Batteria må byttas. Men kven vil kaupa nye batteri til 40.000 

kroner til ein gamal bil ? Eg veit ikkje kva det her betyr for dykk, men eg kaupa 

meg ein bensinbil. Det synes for meg som eit betre alternativ, 

samfunnsøkonomisk. 

Inge Jørgensen 

Økonomisk 

Høyres splittende politikk 

Publisert i TA og Varden 12.12.20 

Høyres Linda Hofstad Helleland mener at Senterpartiets Trygve Slagsvold 

Vedum spiller på følelser som fører til frykt og utrygghet når han hevder at 



Høyreregjeringen driver en sentraliserende politikk, nedprioriterer distriktene og 

vil ha slutt på EØS-avtalen. En må leve i en egen verden om en ikke ser at det er 

Høyres politikk som skaper splittelse. Høyre står for sentralisering av offentlige 

tjenester, som politiets sentraliseringsreform (i høyreretorikken kalt 

Nærpolitireformen), skatteetaten, domstolene osv. Når tjenestene forsvinner fra 

distriktene, forsvinner også en del av livsgrunnlaget. Det er klart en fører frykt 

og utrygghet når arbeidsplasser og tjenester forsvinner fra distriktet. Noen må jo 

tale distriktenes sak og nå er det altså Senterpartiet.  

EØS-avtalen har fratatt Norge selvbestemmelsesrett, det er uomtvistelig, noe 

som vises i den rutinemessige innføringen av EU-direktiver i norsk rett. 

Høyreretorikken forteller at vi bestemmer selv, men det argumenteres med straff 

fra EU om vi ikke innfører direktivene. Det er ingen som bestemmer selv når det 

er trusler om straff som får en til å handle.  

Videre har høyres økonomiske politikk ført til enorme skattelettelser for de 

rikeste. Dette skaper splittelse. Når de rikeste ikke bidrar like mye til 

fellesskapet som vanlige arbeidstakere, fører det til uro. Slik jeg forstår det, er 

det Høyres politikk som fører til splittelse, ikke Slagsvold Vedums spill på 

følelser.  

Inge Jørgensen 

Skatteunndragelser 

Publisert i TA 30.11.20 

Det er med undring en leser at Knut Buen ønsker lavere skatt i Hjartdal. Han har 

til mer enn salt i grøten og burde betale sin skatt med glede som har fått bygd 

seg opp en formue i velferdsstaten Norge. Ingen skatt, ingen velferdsstat. Det er 

med like stor undring en ser på Dagsrevyen at Bø i Vesterålen senker skattene 

for å tiltrekke seg kapitalsterke innbyggere. Bjørn Dæhli, en gang en respektert 

skiløper, slår til, sparer 2 millioner kroner i skatt ved å «flytte» dit. Jeg skriver 



det slik, for jeg antar han vil beholde en bopel også nærmere hovedstaden. Det 

minner om skatteparadiset Luxemburg som tiltrakk seg hovedkontorene til en 

mengde bedrifter, også Oljefondets eiendomsavdeling, ved å senke skattene til 

det minimale. Bedrifter fra hele EU flytta dit og unndro skatt i landene der de 

tjente sine penger. Det er umoralsk, men innenfor reglene. Reglene må endres, 

også for Bø i Lofoten. Skatteparadiset Norge, med Norsk Internasjonalt 

Skipsregister, fungerer på samme måten. Rederne slipper å skatte, sjøfolk får 

lavere lønn, mange taper, mens noen få tjener. Høyreregjeringa med Venstre og 

KrF går samme veien, senker skattene og belønner de rikeste. Skal vi beholde 

velferdsstaten, må alle bidra. Det må også høyrefolk forstå. I dagens avis kan en 

lese følgende om det globale;  

«Hvert år har verdens land til sammen 427 milliarder dollar i direkte skattetap 

som følge av skattemisbruk. Selskapers skattetriksing står for 245 milliarder, 

mens rike individer som flytter sine penger til skatteparadis, koster nasjonale 

statskasser 182 milliarder dollar hvert år. Tallene går fram av rapporten «The 

State of Tax Justice 2020: Tax justice in the time of covid-19», utarbeidet av 

The Global Alliance for Tax Justice.»  

Vi trenger en ny skattepolitikk, ikke bare her i landet. Skal vi lykkes med det, 

må vi få en ny regjering, en regjering som ikke gir Knut Buen gjennomslag. 

Inge Jørgensen 

Ansvaret for NAV-skandalen 

Publisert i PD, TA og Varden 30.10.20 

NAV-utvalget som vurderte NAV-skandalen fant at det har vært fri flyt, eller 

full bevegelsesfrihet innen EU siden 1994, da EØS-avtalen blei inngått. Det var 

en politisk vilje til EØS, men ikke til det som er blitt hetende Trygdeeksport. 

Trygdeeksport er et begrep fra FrP’s verden som er tatt opp i retorikken til flere 



partier. Nå har EU-kommisjonen kommet til samme resultat. Det har vært fri flyt 

av tjenester i EU siden 1994, så en kan flyte utenlands på ferie også med 

trygdeytelser. De frihetsbegrensningene partiene ønsket for trygdemottakerne 

(pensjonister unntatt) er derfor i strid med EØS-reglene. Det følger naturlig 

herav at NAV-skandalen er en politisk villet skandale. Ingen andre har større 

ansvar enn dem. Så partiene bør ta ansvar og gå, legge seg selv ned. Så kan en 

begynne på nytt. Kanskje kan vi få ærlige partier som både vet hva som blir 

vedtatt og som forteller det åpent og ærlig, uten å omskrivinger. EØS-avtalen er 

salg av Norge, en kan begynne med et ærlig oppgjør med alle omskrivingene 

her. 

Inge Jørgensen 

Du skal dyrke løgnen 

Publisert i TA 16.10.20 

Av Inge Jørgensen 

Du skal dyrke løgnen. 

Du skal ljuge så du trur det sjøl. 

Du skal ikke vri på sannheten. 

Sannheten har ingen plass i verden. 

Du skal skape verden. 

Du skal bestemme verden. 

Du skal tro du er sann. 

Du skal ikke bry deg om moral. 

Du skal ikke filosofere. 

Du skal handle. 



Handlingen er sannheten. 

Din handling er sannheten. 

Uansett hva andre sier. 

Det er din handling som er sannhet. 

Uansett om din handling er løgn. 

Løgnen er din sannhet. 

 

Sykling og bekymringer 

Publisert i TA 15.10.20 og i Varden 19.10.20 

Jeg har måttet gjøre som Fr.Gundersen forslo, å sykle uten elektrisk hjelp. 

Gundersen mente jeg ville få god trim og slippe å bekymre meg for det som 

skjer på høyresida i norsk politikk. Trim får jeg, men bekymringene slipper ikke 

taket. Nå har Høyre kommet med sitt partiprogram og det er ikke hyggelig 

lesing. Nye skattekutt og lavere avgifter er nye gaver til de rikeste blant oss. 

Skattekuttene har så langt ført til dyrere eiendommer, boligprisene har skutt i 

været med Høyre i regjering. Skattekuttene ville bli investert i industri, ble vi 

fortalt, men det skjedde ikke. Eiendom er det nye gullet, ikke industri. 

Velferdsstaten er under press med høyresidens politikk. De vil privatisere 

tjenestene under dekke av slagordet valgfrihet. Men alle vet at det som framstår 

som frihet for noen blir tvang for andre. Fritt skolevalg, f.eks., er fritt bare for de 

med de beste karakterene. Elever med svake karakterer må ta til takke med det 

som blir igjen når alle andre har valgt.  

Jeg sykler ikke så mye, verken før eller nå. Og jeg ser med glede på hvordan 

avisene er fulle av bekymringer for det som skjer på høyresida i norsk politikk. 

Sist representert ved redaktør Tom Erik Thorsen som i Varden 10.10.20 omtaler 

FrP som prinsippløse og belegger det på forbilledlig måte. 



Inge Jørgensen 

Syklist 

Klima og industribygging 

Publisert i TA 05.10.20 

Her i Norge synes det som om vi bruker vår elektriske kraft med hodet under 

armen. Olje- og gassplattformene i Nordsjøen skal elektrifiseres. Det skal liksom 

redusere klimautslippene. Det er bare i Bakvendtland en kan klare å regne seg 

fram til at det å ta opp olje og gass fra Nordsjøen, frakte den over lange 

avstander for så å bruke det til kraftproduksjon, er mindre forurensende enn det 

ville være å bruke gassen til å produsere kraft til plattformene der gassen er tatt 

opp. Norge framstår som Bakvendtland.  

En erkjenner at klimagasser etter bruk av olje og gass endrer klimaet, så en vil 

fange klimagassene, frakte dem til plattformene og injesere dem i brønnene 

under sjøbunnen. Norge vil bruke 120 milliarder kroner på dette prosjektet. Det 

er mulig at 120 milliarder ikke er så mye penger, men det er nok til å bygge nye 

industrier. Norge kan trenge nye kraftkilder, i tillegg til vannkraft. Vindkraft 

synes ikke å være svaret. Til det er miljøinngrepene for store og levetida til 

vindmøllene for kort. Vi besitter store mengder Torium i Norge. Det har vært 

sagt at Torium er en «sikker» atomkraftkilde, men foreløpig har en ikke lyktes i 

å skape et drivverdig Toriumkraftverk. Kanskje kunne en bruke de 120 

milliarder kroner på utvikling av et slikt kraftverk og på den måten slippe å 

bruke olje og gass og slippe å fange klimagassene.  

Inge Jørgensen 

En død hest 

Publisert i PD 02.10.20 

Erik Enger omtaler Kafé K som en død hest. «Men den rør jo på sig», som 

Fingal Olsson sa, kan vi si som er gjester på stedet. På Kafé K er det revy, 



konserter, teater, klovner, middager og vennetreff. Det altså på seg og er ikke 

dødt. Det er store vansker, men langt igjen til døden. Nå får vi håpe Ragnar 

Sande lykkes i å betale alle som har noe utestående. Sjøl er han en ukuelig 

optimist. Vi gjestene også. Og det er plass til flere. 

Inge Jørgensen 

Levnede tilstede 

Biltemasykkel 

Publisert i TA 29.09.20 

Jeg skylder Biltema en unnskyldning. Deres elektriske sykler har den samme 

garantitid for batterier som andre merker. Det er selvsagt trist at garantitid for 

sykkelbatterier er bare to år. Det medfører en enorm sløsing med ressurser, ikke 

bare i sykkelverdenen, men også når det gjelder sparkesykler og biler. 

Bilbatterier, som selvsagt er forferdelig mye dyrere og som bruker uhorvelig 

mye mer naturressurser, har som regel en garanti på 5 år. Det er en kort, 

garantert levetid for en kostbar investering. Verden vil bedras, batteridrift er 

ikke bærekraftig. Unnskyld Biltema, dere er ikke verre enn andre. 

Inge Jørgensen 

Solberg betaler tilbake 

Publisert i Varden 20.08.20 og i TA 21.08.20 

Solberg bil fikk 208.000 kroner i kontantstøtte under coronakrisa. Nå er pengene 

sendt tilbake til Staten fordi Solberg ikke trenger dem. Det står det respekt av. 

Det er nok av dem som tusker til seg noen ekstra kroner fra fellesskapet. 

Inge Jørgensen 

Aldri mer Biltema-sykkel 

Publisert i TA 20.08.20 

For tre år siden kjøpte jeg en el-sykkel hos Biltema. Den var billig, liten, kunne 

slås sammen og få plass i bilen. Perfekt for meg som sykler lite og egentlig ikke 



liker å sykle heller. I tre år har jeg hatt stor glede av sykkelen. Den har bragt 

meg lett opp bakkene fra sentrum til hjemmet. Nå er det slutt. Batteriet lar seg 

ikke lenger lade. "Det er bare to års garanti", får jeg vite, og et nytt batteri koster 

det halve av det sykkelen kostet for tre år siden. Dermed blir det ALDRI MER 

BILTEMA-SYKKEL. 

Inge Jørgensen 

Finansministeren forleder 

Publisert i TA 20.08.20 og i Varden 21.08.20 

Finansministeren kan ikke instruere Norges Bank og få avsluttet engasjementet 

til den nye oljefondsjefen, finansmogul Nicolai Tangen. Det fant departementet 

ut i forrige uke og det fant advokatfirmaet Arntzen de Besche ut i dag. 

Finansminister Jan Tore Sanner ville gjerne ha noen uavhengige til å vurdere om 

deres eget standpunkt var korrekt. Det er bare en hake ved det hele, 

advokatfirmaet representerte Nicolai Tangen i mai, da hans finansielle avtaler 

med Norges Bank skulle inngås. Så advokatfirmaet var selv ikke uavhengig. 

Hvor dum går det an å bli, eller hvor dum tror Jan Tore Sanner folk flest er. Det 

er da ingen som ikke ser at dette er et spill for å skjule hvor mangelfullt 

demokratiet fungerer på finansfeltet. Liksomvurderinger som det Arntzen de 

Besche har foretatt og som Jan Tore Sanner går god for, kan da ikke lure noen, 

andre enn Sanner selv. 

Inge Jørgensen 

Oppgitt og forbanna 

All makt skal utgås fra folket 

Publisert i Varden 14.08.20 og i TA 15.08.20 

Da grunnloven blei vedtatt i 1814 bygget det på prinsippet om at all makt skal 

utgås fra folket. I dag har vi overdratt makt fra folket, fra demokratisk valgte, til 

Norges Banks direktør, Øystein Olsen. Øystein Olsen har ikke fulgt loven og 



ansatt en finansfyrste til å lede Oljefondet, Norges Pensjonsfond Utland, uten å 

opplyse hans navn for allmuen før ansettelsen. Finansfyrsten har tjent sine 

milliarder på hedgefond, fond som betegnes som kapitalismens selvmordsvåpen 

som ikke har andre formål enn øke utbyttet til eierne, helt uten industrielle eller 

samfunnsmessige målsettinger. Finansfyrsten har også skult sin formue i 

skatteparadis i caribien. Finansfyrsten beholder sin formue og Stortingets 

kontrollkomité har opplyst at det er usikkert om dette vil påvirke Oljefondets 

investeringer og slik vist oss at finansfyrsten ikke er rett mann på rett plass. 

Demokratisk folkevalgte har ikke mulighet til å stoppe tiltredelsen, det kan bare 

bankdirektør Øystein Olsen. Vi trodde eneveldet blei avslutta i 1814, men slik er 

det visst ikke. Etter min mening bør vi avsette kong Øystein og finne en egnet 

forvalter til Oljefondet som er uten pekuniære bånd til verdens finansmarked. 

Inge Jørgensen 

Matspalten 

Publisert på ta.no 26.07.20 med bilder 

https://www.ta.no/inge-har-testet-ut-ulike-restauranter-i-grenland-her-er-

dommen/s/5-50-970511  

Det har vært en glede å oppleve lokale restauranter denne coronasommeren. En 

behøver ikke reise lange veier for å nyte god mat. Ei heller må en ha Michelin-

kokker på kjøkkenet.  

Kafé K stiller med kokk fra Kurdistan som lager den nydeligste Fish and Chips. 

Aldri har vi smakt maken, delikat dandert med sauser og salater og hyggelig 

fulgt opp. 

Bjørkøya Mat og Bar serverer både lunsjretter og middager fra en rikholdig 

meny. Midt i sola fikk vi Barfjøl og Skagensalat. Ost, pølse og skinke med et 

smakfullt brød og en rekesalat på deres egen måte. Kunne ikke vært bedre. 

Anbefales på det sterkeste.  

https://www.ta.no/inge-har-testet-ut-ulike-restauranter-i-grenland-her-er-dommen/s/5-50-970511
https://www.ta.no/inge-har-testet-ut-ulike-restauranter-i-grenland-her-er-dommen/s/5-50-970511


Langøya Hovedgård tilbyr en enkel meny i flotte omgivelser. Etter noe ventetid 

serverte en hyggelig og oppmerksom servitør Blåskjell i hvitvin og hvitløksaus 

med en kjedelig loff (burde vært mulig med et mer spennende brød) og en god 

biff med minimalt med grønnsaker. Maten var god, men har et potensiale for 

bedring.  

Coronatilstanden har gitt oss nye, positive erfaringer som turister i eget land. 

Måtte vi fortsette med det. 

Inge Jørgensen 

Matvrak 

Korona i Bellapalma 

Publisert i Klassekampen 18.07.20 

 

Bellapalma er en fiskerlandsby sør i Italia. Ikke langt fra Sicilia og ikke langt fra 

Napoli. Da fisken forsvant på begynnelsen av 1950-tallet inviterte de turistene. 

Min mor var blant de første som kom. Det var i 1953. Hun kom nordfra og var 

blek i håret, hadde fregner og flust med penger. Jeg har også fregner, var rødlig i 

håret, mens pengene er det verre med. Min far var en av byens viktige fiskere. 

Han het Tomaso og han kjente godt turistene nordfra. Min mor var en de mange 

snille damene som kom om sommeren, en for hver sommermåned, en av fire 

som brakte rikdom, en ny motor, nye seil, ny båt, år om annet. Da jeg var fire år, 

kom det til et det opprør i Bellapalma. Tomaso, min far, ledet opprøret. De ville 

bygge en molo i byen og ikke satse alt på turistene. Moloen ville ha gjort det 

mulig for fiskerne å gå ut i all slags vær. Men den ville tatt den hvite 

sandstranda og dermed stoppet turiststrømmen. På torget i Bellapalma tok 

presten Pater Leones ordet. Ordskiftet hadde vært hardt og far hadde 

argumentert godt, men Pater Leone viste vei. Uten turistene fra nord, uten de 

snille damene, ville en forfalle til fattigdommen slik den hadde vært før fisken 

forsvant. Fiskerne kunne ikke fø sine familier den gangen og mange blei borte 



på sjøen, så enkene var mange. Opprøret døde ut. Min far sa seg fornøyd med 

sine fire nordboere og jeg grodde opp, mest hos mine nonni. Bestefar fiska fra 

sin lille, gamle båt og bestemor dyrka grønnsaker i hagen og stelte geitene i 

heiene over byen. Tomaso var for det meste hos Zi`Alexis Trattoria når han ikke 

var ute med båten som mor hadde skaffet ham en sommer for lenge siden. Med 

båten forsynte han Zi’Alexis med contrabande fra både Sicilia eller Napoli. Det 

var en herlig tid. 

 

I 2020 er det slutt. Mor døde der nord og jeg er blitt en gammel mann, nonni er 

også borte. Tomaso, min far, nærmer seg 100 år. Han har ikke lenger noen snille 

venninner fra nord. Vinteren 2020 inntok Corona Italia. Først fra nord, så lenger 

sør. Ikke egentlig, ingen corona her sør. Men Bellapalma mistet alle turistene. 

De snille damene, som hadde fødd deler av den mannlige befolkningen i nesten 

70 år, kom ikke i år. Ingen hvit sandstrand ved en autentisk fiskerlandsby kunne 

lokke dem hit. Ingen turister, ingen contrabande, ingen penger. Heller ingen 

grønnsaker og ingen geiter. Tilbake var ønsket om en molo som kunne gjort det 

mulig å komme ut på havet til enhver tid, muligens fått noen fisk og muligens 

gitt føde til familien. 

Inge Jørgensen inge@inge.no 

Fritt etter Bjørneboe 

 

Loven privatiseres  

Publisert i Varden 30.06.20 og i PD 03.07.20 og 08.07.20 

 

Erna Solbergs høyreliberale regjering overrasker ingen. Nå skal 

lovformuleringene privatiseres. I alle fall utredningene. Staten skal reduseres i 

beste Maggie Thatcher-ånd. Erna nekter seg ingen ting. Private skal få formulere 

lovene for de frivillige. En må være høyreliberal for å forstå hvordan dette 

fremmer demokratiet. Fri og bevare oss. Vi trenger en ny regjering.  



Inge Jørgensen  

Demokrat 

 

Dødsdom for Downs 

Publisert i Varden 25.06.20  

Tittelen stod i Klassekampen 25.05.20 til en ytring av Kristian Bogen. Vi har 

fått en ny bioteknologilov som gir oss mulighet til å ta bort fostre med Downs 

Syndrom tidlig i svangerskapet. Begrunnelsen skal være at kvinner skal ha frihet 

til å bestemme selv om de vil bringe fram barn med avvik fra det normale. Jeg er 

sterk tilhenger av at mennesket sjøl skal få velge, men jeg er også sterk tilhenger 

av et samfunn med rom for store menneskelige variasjoner. I 40 år arbeidet jeg 

med mennesker med Downs syndrom og andre med behov for tilrettelegging, 

hjelp og støtte gjennom livet. Hvorvidt jeg og hjelpetjenestene har lykkes i 

arbeidet er imidlertid ikke så sikkert. Det er for mange som etter min mening, 

finner grunn til å måtte kjempe for sine barns rettigheter, enten barna er barn 

eller voksne. Det er ingen sjølsagt ting at de rette tjenestene er på plass til rett tid 

og i rett omfang. Dette gir foreldre større utfordringer enn godt er og valget om å 

bære fram et barn med f.eks. Downs syndrom, blir tungt og vanskelig. Når vi 

som samfunn ikke makter å gi tjenester som oppfattes som gode nok, blir det 

lettere å velge bort barn som vil kreve en større innsats enn andre. Så vi ender 

vel som Danmark og Island, med et fåtall mennesker med Downs syndrom i vår 

midte. Vi ender som et fattigere samfunn. 

Inge Jørgensen 

Civita og liberalismen 

Publisert i TA 22.06.20 

Noen har det moro med sitater. Civitas Lars Kolbjørnstveit (17.06.20 i Varden) 

velger å ta ut en del av mitt innlegg den 10.juni og utelate det virkelige sitatet, 



«Liberalisering er ikke alltid løsningen for å oppnå felles mål om velferd og 

trygge arbeidsplasser.» Men det viktige i Kolbjørnstveits tilsvar ligger i 

setningen; «Liberalismen er tilhenger av en sterk stat. Det er ingen motsetning 

mellom en liberal og velfungerende markedsøkonomi og reguleringer.» Det er 

helt riktig. En av liberalismens generaler, Maggie Tatcher knuste fagforeningene 

og skapte den moderne liberalismen i England, en sterk stat som i dag står uten 

reelle lokaldemokratiske valg, der må de folkevalgte kun administrer av den 

omfattende privatiseringen. En annen av liberalismens generaler, Friedrich 

Hayek, dro til Chile på 1970-tallet for å hjelpe den sterke staten til diktatoren 

Augusto Pinoche som ville liberalisere økonomien. Det er dermed historisk 

dokumentert at den økonomiske liberalismens støtte til den sterke stat er det 

stikk motsatte av demokratisk kontroll. Beklager Civita, men dere taler for 

diktatur, kapitalens diktatur, og ikke for demokrati. Alt annet er bare talemåter. 

Inge Jørgensen 

Demokratisk sosialist 

Alt er ikke rasisme 

Publisert i Varden og TA 17.06.20 

Dette var tittelen på en kronikk av Siv Jensen og Jon Helgheim på nrk.no 

14.06.20. Det er selvsagt riktig. Men altfor mye er rasisme og kronikken til de to 

skjemmes av altfor avvisende holdning en systematiske diskrimineringen av 

fremmede i Norge. Det illustreres best ved at politiet sjekker fremmede gjentatte 

ganger og oftere enn hvite og av at folk med fremmed navn ikke får jobb, ei 

heller intervju. Hvis dette ikke kan kalles rasisme, hva er det da? Det er i alle fall 

diskriminering. En kan kanskje ikke forvente bedre av FrP, men folk flest ser og 

forstår hverdagsrasismen og går gjerne i seg selv sjøl om Siv Jensen og John 

Helgheim ikke viser slike evner. 

Inge Jørgensen 

Ikke feilfri 



Velferdsprofitørene, utbyttefrihet 

Publisert i TA 15.06.20 og i PD 25.06.20 og i PD 08.07.20 

Høyreregjeringen har nettopp vedtatt at de private barnehageeierne kan gjøre 

som de vil med overskuddet. Det skal ikke lenger være noen grenser for det. 

Kommunene skal heller ikke få kontrollere dem, det oppdraget går til et svakt, 

statlig kontrollorgan. Det må være som musikk i ørene på private eiere. Profitten 

kan maksimeres og nyttes som de selv vil. Mye vil gå til Australia, til 

pensjonsfondet Whitehelm Capital. Ikke til våre egne pensjonsfond, det ville 

vært for galt. Statens Pensjonsfond investerer utelukkende utenlands må vite. 

Organisasjonen Private Barnehagers Landsforening mener profitten ikke er så 

stor, gjennomsnittlig 2,3%. Mens Statistisk Sentralbyrå opererer med et 

overskudd til eierne på 10,4%. Jeg antar at Withelm Capital har sett til SSB 

siden de har kjøpt barnehagekjeden til brødrene Kristian og Roger Adolfsen for 

2,7 milliarder kroner. Her ser vi et pent eksempel på det Stein Lier Hansen i 

NHO kaller «effektivisering av velferdsstaten.» Privatisering er tingen i Hansens 

vokabular. Den norske statsforvaltning er for stor og for lite effektiv. Så det må 

privatiseres, for det er så mye mer effektivt. Problemet er bare at ingen har 

dokumentert at private barnehager er mer «effektive» enn de offentlige, annet 

enn i å skape profitt for eierne. Hansen ser helt bort fra at profitten forlater 

Norge ubeskattet, så velferdsstaten taper, vi taper, fellesskapet taper. Jeg antar 

NHO er fornøyd med Erna Solbergs regjering. Folk flest har grunn til 

bekymring. Nok en gang taper demokratiet for pengemakta.  

Inge Jørgensen 

Pensjonist og velferdsprofitør  

Gribbene og det liberalistiske prosjektet 

Publisert i Varden 16.05.20 og i TA 19.05.20 

Jens Stoltenbergs første regjering fra mars 2000 til oktober 2001 fikk jublende 

omtale i Morgenbladet aprilnummer, nr.14 dette år. Denne regjeringen 



gjennomførte Høyres program gjennom mange år og omtales av Civita, 

Høyresidas «tenke-tank», som den beste høyreregjering noen gang. Grunnen til 

det var den liberalistiske politikken Stoltenbergregjeringen gjennomførte. 

Bakgrunnen for hyllesten var børsnotering og salg av Statoil og Telenor og en 

rekke andre offentlige selskaper, etablering av Helseforetakene og annet. 

Sykehusreformen har vist seg som en stor tabbe med sitt fokus på økonomi 

heller enn helse. Børsnotering og privatisering av Statoil førte til en 

utenlandssatsing med en økonomisk ukultur vi ikke har sett maken til, grundig 

dokumentert i Dagens Næringsliv 09.05.20. Stoltenberg har ingen ting å være 

stolt av. Heller ikke dagens AP-ledere Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide 

som begge var involvert for 20 år siden, og som i likhet med Stoltenberg ikke 

angrer på noen ting.  

Det liberalistiske prosjektet førte til krisa i verdensøkonomien i 2008 som igjen 

førte til økte forskjeller mellom de som har og de som lite har. Dette er godt 

dokumentert av Statistisk Sentralbyrås årlige rapporter. Den liberalistiske 

politikken har også ført til eksploderende boligpriser. Verdsetting og beskatning 

av boliger har gitt oss boliginvesteringer vi ikke har sett siden 1920-30-tallet da 

bolighaiene levde godt på de fattiges boligbehov. Vi ser det samme i lille 

Porsgrunn hvor brødrene Stordalen gjennom Bare Blåbær Invest AS har starta 

oppkjøp eneboliger for utleie. De reduserer den skattbare formuen og øker 

profitten gjennom et urettferdig skattesystem og folks behov for å bo.  I vårt 

nabolag erfarer vi at investorer gjør om eneboliger til hybelhus og tjener grovt 

med penger på det.  

En del av det liberalistiske prosjektet har ført til Investor-Stat-avtaler som finnes 

i nesten alle verdens handels- og investeringsavtaler. Mekanismen gir selskaper 

rett til å saksøke stater for lover, forskrifter og tiltak som kan gå utover 

forretningene og forringe fortjenesten. Avtalene gir ikke stater rett til å saksøke 

investorene for deres eventuelle skakkjørte prosjekter. Nå som de fleste stater 



har tatt grep for å bekjempe koronapandemien taper ymse virksomheter store 

penger. I denne situasjonen sitter gribbene klare til å angripe. F.eks. har 

advokatfirmaene Alston & Bird og Aceris Law tatt grep for å starte rettssaker 

mot stater som har stengt samfunnet og dermed fratatt virksomheter profitt 

(Klassekampen 09.05.20). Advokatfirmaene og deres kolleger mangler syn for 

samfunnene, for pandemien, for folk flest. Deres fokus er profitt, som også er 

det liberalistiske prosjektets fokus. Overskudd er viktigst og ikke bare 

overskudd, men et høyt overskudd. Her kommer hedgefondene inn som gode 

profittører. Vår framtidige oljefondsjef, Nicolai Tangens fond, hadde kun som 

oppgave å levere et høyt overskudd og redusere skattene. Samfunnsansvaret var 

fraværende. Derfor var de også registrert i et skatteparadis. Det må en egen etisk 

og moralsk forståelse til for å tenke at det er greit. Det var det samme da 

Stoltenberg delprivatiserte Statoil. Pengebruken i Statoil var helt uten tak, helt 

uten tanke for hva som er være greit for folk flest. En laget sine egne regler og 

avholdt fester på linje med Nicolai Tangens «Back to the university»-seminar, 

eller «seminar/fest», for den engere krets. Dessverre synes ikke hans 

overordnede, Øystein Olsen, å dele synet på skatteparadisene og slik sett 

reduseres hans troverdighet i takt med Nicolai Tangens.  

Gribbene lever i beste velgående. Det liberalistiske prosjektet lever videre i 

beste velgående. Folk flest vil streve med å reise seg etter koronakrisen, hvis de 

overlever.  Del to i denne serien vil handle om alternativet. 

Inge Jørgensen 

Analytiker og aktivist 

Styringsrenta og stimulanser 

Publisert i Varden 09.05.20 og TA 11.05.20 og i PD 13.05.20 

Det må være supert å være næringsdrivende for tida. Staten gir direktetilskudd 

(ikke til alle), utsatt skatt og nå setter Norges Bank styringsrenta til null. Det må 

da være stimulerende for næringslivet? Jeg forstår godt at det er skremmende at 



folk flest får mindre penger å rutte med slik at de må snu på krona før de 

handler, så Statens stimulanser har en bakside. Kanskje må en gjøre som Henry 

Ford, å betale folk flest bedre lønn. Kanskje helst de som har minst fra før, slik 

at de slipper den evinnelige snuinga på krona. Henry Ford betalte arbeiderne 

sine bedre slik at de fikk råd til å kjøpe hans berømte T-Ford. Det var 

stimulanser det. Høyere lønn til arbeidsfolka vil også gi flere skattepenger til 

Staten, noe Staten kan trenge for å opprettholde et velferdssamfunn.  

Inge Jørgensen 

På restaurant i koronaens tid 

Publisert i TA 05.05.20 og i Varden 08.05.20 

Kona og jeg gikk på Kafé K 1.mai. Brygga til kafeen var det mye folk, så vi fant 

oss et bord innerst i lokalet. Der bestilte vi fra en begrenset, men velkomponert 

meny. Vi valgte biffsnadder. Kokken tok bestillingen, servitøren kom med 

vinkartet, begge på god avstand. Kokken serverte maten, servitøren serverte 

vinen og vi nøt et utmerket måltid. Trygt og godt, fargerikt, smakfullt og nydelig 

for både øyne og gane. Vi kunne ikke hatt det bedre i koronaens tid. 

Inge Jørgensen 

Utbyttefest og økte honorarer 

Publisert i PD og Varden 06.05.20 og i TA 07.05.20 

Skagerak Energi hadde et gullår i 2019. Selskapet vil derfor betale ut et 

kjempeutbytte til eierne og øke honorarene til styret. Spør du meg burde utbyttet 

gått til kundene. Det er åpenbart at Skagerak Energi har tatt altfor høynettleie av 

kundene. Nå sitter kundene i koronaskvis og kan trenge litt hjelp i en vanskelig 

situasjon. Det er ikke bare styremedlemmene som bør belønnes. Og selv om de 

offentlige eierne vet å husholdere med utbytter, mener jeg likevel Skagerak 

Energi har tatt altfor høy nettleie. Det blir som en ekstraskatt 

Inge Jørgensen 



Turorientering 

Publisert i Varden 16.04.20 og i TA 17.04.20 m Bilde 

Så er sesongen i gang. Vårens vakreste eventyr. Porsgrunn Orienteringslag har 

lagt ut mer enn 100 poster. Noen i vanskelig terreng, de fleste er mulige for alle. 

Det er bare å komme seg ut i skog og mark. I Bymarka, rundt Hvidtsteintjenn, 

på Klyvetoppen, på Heistad og på Sandøya. Tusen takk til POL. 

Inge Jørgensen 

Regjeringens svik 

Publisert i Varden 08.04.20 og i TA 15.04.20 

Vi skulle ha en nasjonal dugnad i kampen mot coronaviruset. Denne dugnaden 

er nå avlyst av regjeringspartiene og FrP. Det er ikke overraskende. De tillater 

aksjonærer å ta utbytte fra bedrifter som får fellesskapsmidler for å overleve og 

de tillater de samme bedriftene å si opp ansatte. Dermed blir det ikke slik at alle 

bidrar, slik det gjerne skal være i en dugnad. De som har, skal få mer og de som 

ikke, har mister muligheten til å få. Høyrepolitikken har alltid handlet om de 

som allerede har. 

Inge Jørgensen 

Coronakapitalisme 

Publisert i PD 08.04.20 

Jeg har investert en million kroner i corona gjennom Verdensbanken. 

Investeringen i obligasjoner gjorde jeg for å kunne møte en pandemi. Siden jeg 

gjorde investeringen har jeg nydt godt av utbytte hvert år som har gått siden 

innsatsen ble gjort. Det er fantastisk. Nå, som pandemien er her, er det ikke 

sikkert alvorlighetsgraden og tiltakene rettferdiggjør utbetalingene for å 

bekjempe pandemien, reglene er kompliserte. Så jeg får kanskje mine penger 

tilbake, uten avkorting. Og altså, med renter. Det er fantastisk. Slik fungerer 



markedet, slik blir verden rævkjørt, av kapitalen. Vidunderlig. (NB: Fortellingen 

er realistisk, men ikke sann) 

Inge Jørgensen 

Sår bak  

Oljefondsjefen i Paradis 

Publisert i PD 01.04.20 

Hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen blir ny sjef for Oljefondet. 

Guttedrømmen går i oppfyllelse, sier han til NRK. Så er ringen sluttet. 

Finansminister Kristin Halvorsen godkjente hedgefond i Norge før finanskrisa. 

Slike fond er omtalt som kapitalismens selvmordsvåpen. Nå får en av disse 

forvalterne ansvaret for Norges Pensjonsfond Utland. Så nå er ringen sluttet. En 

av kapitalismens råeste forvaltere, skatteparadisforvaltere helt uten etikk og 

moral, skal stå for vår framtidige formue. Tangens hedgefond, Aco Capital, er 

registrert i skatteparadiset Cayman Island og betaler selvsagt ikke skatt. Heri 

ligger moralen. Nå kommer ikke Tangen til et uskyldig pensjonsfond. NPU har 

registrert sin eiendomsforvaltning i skatteparadiset Luxemburg, så han vil ikke 

få etisk sjokk. Dessverre. Nå som børsene har synki og fortsatt vil synke, åpner 

det seg en mulighet for aggressive forvaltere som uten skrupler unndrar 

milliarder i beskatning. Noen internasjonal bevegelse mot etisk forvaltning er 

det vanskelig å spore. Dessverre. Så vi nordmenn går gode tider i møte, 

koronakrise til tross. 

Inge Jørgensen 

Privilegert 

Publisert i PD og Varden 31.03.20 og i TA 04.04.20 

Jeg er privilegert. Virusfast i Cusco i Peru gjør en seg mange erfaringer og 

mange tanker om det å være norsk statsborger og enda til pensjonist. Mine 

medboere på Hotel Posada Villa Mayor er fra Australia og Guatemala. De lever 



under helt andre forhold enn jeg. Min pensjon kommer inn fra Skien Kommunes 

Pensjonskasse og fra NAV hver måned. Sikrere enn banken. Ambassaden i 

Chile og konsulen i Peru arbeider for å få oss hjem, selv om vi ikke har rett til 

det. Forsikringsselskapet mitt betaler alle mine ekstra utgifter. Alt dette på grunn 

av fellesskapspolitikken. Kan det være bedre? Jeg er privilegert og takknemlig.  

Inge Jørgensen 

Kapitalisten 

Publisert i PD 25.03.20 

I gode tider krever kapitalisten skattelette og slik avviser fellesskapet. I dårlige 

tider blir kapitalisten sosialist og ber om fellesskapets bidrag for å redde seg 

selv. Slik framstår kapitalisten med en brudden filosofi og moral. 

Inge Jørgensen 

Ikke laissez-faire 

Bør staten redde industri og bankvesen? 

Publisert i PD 21.03.20 og i TA 24.03.20 

Industrien sliter, bankvesen vil slite, tilbakegangen kan komme og ramme hardt. 

Bør staten redde industri og bankvesen? Jeg mener nei. La dem gå konkurs hvis 

de ikke kan redde seg selv. Aker vil dele ut 1,7 milliarder i utbytte. Det er mer 

enn nok til at Aker kan redde seg selv. Så hvis de deler ut utbytte, bør de på 

ingen måte kunne løpe til Staten, slik Aker-sjef Øyvind Eriksen har tatt til orde 

for i et brev til NHO. Likedan med bankene. Vår hjemlige Sparebank1 som gikk 

på børs i fjor går med betydelige overskudd og er i stand til å redde seg selv. 

Men da kan de ikke dele ut utbytte. Det må da være enkelt å forstå. 

Inge Jørgensen 

Analytiker 



Coronavirus, klimakrise og Norwegian 

Publisert i TA 23.03.20 

Verden går av hengslene fordi et virus sprer seg viralt og truer noen tusen 

mennesker på livet. Så vidt jeg kan bedømme står tiltakene ikke i forhold til 

trusselen (jeg har ingen kunnskap på området, men observerer og erfarer). 

Klimakrisa blir behandla som alt annet enn ei krise. Coronaviruset er også ei 

krise for kapitalismen, ikke bare for den enkelte. Klimakrisa er også ei krise for 

kapitalismen, for vårt enorme forbruk av klodens ressurser som vil medføre 

store mangler en gang i framtida. Følgene av forbruket vil føre til enorme 

lidelser og utenkelige dødsfall. Allerede nå vet vi at støv og skitt som følge av 

transport, dreper mange flere verden over enn et virus noen gang vil komme til å 

gjøre. Men tiltakene uteblir, sannsynligvis fordi en selv ikke blir synlig berørt 

eller ikke selv synes at en står i fare for å bli berørt. Washington Post meldte i 

forrige uke hvordan forurensningen i Nord-Italia er blitt betydelig lavere etter at 

landet blei ramma av Coronaviruset. Hva kan vi lære av det? At 

transportsektoren må begrenses, at utslipp må ned og at det vil komme oss alle 

til gode. Oppe i alt dette finner noen på å ville redde Norwegian Air fra en mulig 

konkurs, eller i alle fall en betydelig nedbemanning. Bør en redde et selskap, 

som ved sin virksomhet bidrar til en betydelig forurensing som igjen fører til 

mange menneskers død? Vil ikke et redusert reisetilbud som i det store og hele 

ikke har annet formål enn opplevelser og fritidssysler, være et gode med tanke 

på forbruk av klodens ressurser? Vil det ikke bidra til en klimatisk bedre 

verden? Norwegian er bare et eksempel, ikke en målskive i seg selv. Det vi nå 

opplever viser hvor liten sammenheng det er i politikken verden over, selv om 

en nå har samla seg om tiltak mot Coronavirus. Når det gjelder Norwegian vil 

nok de overleve siden de siste dagenes børsutvikling har vært bedre enn en 

gevinst i lotto. Kapitalen vinner nok, slik verden fortsatt ser ut. 



Inge Jørgensen 

Virusfast i Peru 

Hyttefolket 

Publisert i TA 23.03.20 

Forhåpentligvis får ikke Irene Ojala støtte for sine utlegninger om hyttefolkets 

rett til å være på hytta til enhver tid. På nrk.no argumenterer hun for de som er 

rike nok til å bygge også bør kunne nyte godt av alle kommunens tjenester når 

det måtte være nødvendig. Ojala står på trygg høyregrunn. For ikke lenge siden 

foreslo en rabiat politiker at hyttefolket burde ha stemmerett i hyttekommunen 

ved lokalvalg siden de hadde investert store midler i lokalsamfunnet. Med 

penger følger makt, men dobbelt stemmerett og dobbelt rett til enhver 

kommunal tjeneste på ethvert tidspunkt, blir for mye av det gode. Slikt er ikke 

demokrati, men pengemakt.  

Forhåpentligvis vil Ojala mislykkes i sitt prosjekt. 

Inge Jørgensen 

Venstre vingler og roter 

Publisert i TA 13.03.20 

Venstre vingler igjen, nå som Trine går av. Så får vi håpe Rotevatn ikke roter 

det til i gruvene. 

Inge Jørgensen 

Eiendomsskatten i Porsgrunn del 2 

Publisert i PD 25.02.20 og i TA 25.02.20 

Rennestraum har gjort meg oppmerksom på at skatteetaten.no gir samme 

formuesverdi for en bolig i Knarrdalstrand som i Vidsynvegen, mens Oklungen 

slipper billigere unna. Ja, en sjekk på skattetaten.no bekrefter det til tross for at 

Skatteetaten oppgir at de «beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske 



opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens 

beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.» I tillegg oppgir Skatteetaten om deres 

beregninger; «Det er de opplysningene du tidligere har sendt Skatteetaten som 

danner grunnlaget for formuesverdien som blir forhåndsutfylt i 

skattemeldingen." Dersom dette var riktig skulle en bolig i Vidsynvegen 

selvsagt vært skattlagt hardere enn en i Knarrdalstrand. Det synes viktigere enn 

noen gang at boligeiere sjøl sjekker sin skattemelding, korrigerer eventuelle feil 

for framtidig beskatning fra stat og kommune. For øvrig mener jeg fortsatt at 

eiendomsbeskatning i Porsgrunn framstår som dårlig politikk og ikke som tvang. 

Inge Jørgensen 

Eiendomsskatten i Porsgrunn 

Publisert i PD 20.02.20 og i TA 21.02.20 

Det pågår en het debatt om skatten i Porsgrunn. For noen er dette 

dobbeltbeskatning. En kan komme til å ha både formuesbeskatning og 

eiendomsskatt av samme eiendommen. Næringsdrivende har vært notorisk 

opptatt av at næringsinntekt ikke skal dobbeltbeskattes. Så det bør ikke være god 

politikk når det gjelder bolig heller sjøl om det bare berører de med høyest 

formue. 

En annen sak er at det skapes et inntrykk av at det ikke betyr noe for 

markedsverdien hvor boligen ligger i kommunen. Rennestraum i Varden påstår 

at boliger i Knarrdalstrang og Oklungen har samme markedsverdi som en bolig i 

sentrum av Porsgrunn. Sjøl fant jeg at en 100 kvm, 140 år gammel bolig i 

Porsgrunn har en markedsverdi som er kr.400.000 høyere enn en 110 år gammel 

tilsvarende bolig i Oklungen. Det kan sjekkes på skatteetaten.no.  

Porsgrunn tar inn 170 millioner kroner i eiendomsskatt. Det har vært en økning 

på 100 millioner på fem år. Hvordan er det mulig? Har Porsgrunn lavere 

statstilskudd en f.eks. Larvik som ikke har eiendomsskatt? Ordfører Robin Kåss 



sier de måtte øke eiendomsskatten fordi de var i en tvangssituasjon. Så vidt jeg 

kan forstå er det feil. Kommunen har flottet seg med kulturhus, idrettshaller, 

svømmebasseng og slikt som bidrar til at innbyggerne må betale skjorta for å 

kunne bruke, i tillegg til at de altså må bidra med skattekroner. Det er noe 

grunnleggende galt med politikken slik den nå gjennomføres, spør du meg. Så 

det er altså et valg. En behøvde ikke bygge og så sende ekstraregninga til 

innbyggerne. 

Politikk er å ville, her vil en med andre menneskers penger. Det er dårlig 

politikk. 

Inge Jørgensen 

Villig skattebetaler 

Dette er dårlig politikk 

Publisert sammendrag av de to innlegga i Varden 24.02.20 

 

Det pågår en het debatt om skatten i Porsgrunn. For noen er dette 

dobbeltbeskatning. En kan komme til å ha både formuesbeskatning og 

eiendomsskatt av samme eiendom. 

Næringsdrivende har vært notorisk opptatt av at næringsinntekt ikke skal 

dobbeltbeskattes. Så det bør ikke være god politikk når det gjelder bolig heller 

sjøl om det bare berører de med høyest formue. 

En annen sak er at det skapes et inntrykk av at det ikke betyr noe for 

markedsverdien hvor boligen ligger i kommunen. Rennestraum i Varden påstår 

at boliger i Knarrdalstrand og Oklungen har samme markedsverdi som en bolig i 

sentrum av Porsgrunn. Ja, en sjekk på skattetaten.no bekrefter det til tross for at 

Skatteetaten oppgir at de «beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske 



opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens 

beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.» 

I tillegg oppgir Skatteetaten om deres beregninger; «Det er de opplysningene du 

tidligere har sendt Skatteetaten som danner grunnlaget for formuesverdien som 

blir forhåndsutfylt i skattemeldingen." Dersom dette var riktig skulle en bolig i 

Vidsynvegen selvsagt vært skattlagt hardere enn en i Knarrdalstrand. Det synes 

viktigere enn noen gang at boligeiere sjøl sjekker sin skattemelding, korrigerer 

eventuelle feil for framtidig beskatning fra stat og kommune. Sjøl fant jeg at en 

100 kvadratmeter, 140 år gammel bolig i Porsgrunn har en markedsverdi som er 

400.000 kroner høyere enn en 110 år gammel tilsvarende bolig i Oklungen. 

Porsgrunn tar inn 170 millioner kroner i eiendomsskatt. Det har vært en økning 

på 100 millioner på fem år. Hvordan er det mulig? Har Porsgrunn lavere 

statstilskudd en f.eks. Larvik som ikke har eiendomsskatt? Ordfører Robin Kåss 

sier de måtte øke eiendomsskatten fordi de var i en tvangssituasjon. Så vidt jeg 

kan forstå er det feil. Kommunen har flottet seg med kulturhus, idrettshaller, 

svømmebasseng og slikt som bidrar til at innbyggerne må betale skjorta for å 

kunne bruke, i tillegg til at de altså må bidra med skattekroner. 

Det er noe grunnleggende galt med politikken slik den nå gjennomføres, spør du 

meg. Så det er altså et valg. En behøvde ikke bygge og så sende ekstraregninga 

til innbyggerne. 

Politikk er å ville, her vil en med andre menneskers penger. Det er dårlig 

politikk. 

Inge Jørgensen 

villig skattebetaler 

Det nye gullet 

Publisert i TA 12.02.20 



Vi kan lese i dagspressa hvordan utenlandske investorer retter blikket mot norsk, 

offentlig eiendom og offentlige tjenester. Våre blå blå regjeringer, både statlige 

og kommunale, går langt i å selge eiendommer til private for så å leie dem 

tilbake og slik skape seg gullkantet fortjeneste. Et godt eksempel er 

Sjømannsskolen i Oslo som Høyre-bystyret solgte for 64 millioner kroner i 

1990, målt i dagens kroneverdi. Nå er bygget verdt opp mot en halv milliard, og 

kommunen leier det for 20 millioner kroner i året. Det svenske 

Samhällsbyggnadsbolaget vurderer kjøp av kommunal eiendom og utleie til 

kommunen som en sikker investering fordi kommunene alltid vil betale. – 

Eldreboliger, skoler, omsorgsboliger for funksjonshemmede; det er 

investeringene med lavest risiko, sier Ilija Batljan som etablerte firmaet. 

Likedan vil det offentlige alltid betale godt for helsetjenester fordi de er 

nødvendige. Det samme med barnehager og barneverntjenester. Også her henter 

private ut store overskudd. Det er symptomatisk at skattene er lave da 

hovedkontorene oftest ligger i lavskattland, så vi eksporterer velstand i en grad 

som ikke er bærekraftig. Det er mye snakk om eldrebølgen, pensjoner og 

bærekraft. Men den virkelige trusselen mot bærekraft er eksport av overskudd av 

næring som ikke beskattes.  

Privatiserte offentlige tjenester og eiendommer er det nye gullet. 

Inge Jørgensen 

Gullgraver 

Varmtvannsbasseng 

Publisert i PD, TA og Varden 24.01.20 

Norsjøs nedre del kan bli vårt nye varmtvannsbasseng. Når Google skal kjøle sin 

datamaskinpark trengs enorme mengder vann. Det skal tas fra Norsjø og sendes 

tilbake til Norsjø, da med en temperatur på 24 grader. Hele Grenland og langt 

opp i Telemark kan folk glede seg. Varmtvannsbassenget vil bli helårlig, og med 



dagens klima vil det skape grunnlag for et nytt Copacabana i Fjærkilen. Her vil 

det bli rom for betydelige, private investeringer i reiseliv, friluft og helse. Vi 

gleder oss til tross for at Google forsikrer om at de ikke vil påvirke miljøet. 

Inge Jørgensen 

Ladestasjoner og landeveistyveri 

Publisert i TA og Varden 22.01.20 og i PD 25.01.20 

Endelig blir det tydelig for oss alle. El-bilers kraftbehov blir en melkeku for 

aksjonærer og ledelse i private selskaper. Nå har hurtigladeselskapet Ionity satt 

prisen for lading til kr.20 pr mil sånn cirka. Det er mer enn det vi betaler vi som 

kjører bensinbil. Mens bensinprisen gir staten store inntekter som siden brukes 

på fellesskapet, vil elbileierne betale det aller meste direkte til det private 

selskapet. Det betyr en økt overføring av verdier fra fellesskapet til det private. 

Det er trist. 

Inge Jørgensen 

Fellesskapsideolog 

Paradokset gass 

Publisert i TA 13.01.20 og i Varden 14.01.20 

 

Overskriften i KK 09.01.20 var at «gass gjør EU grønt.» Hvordan kan gass gjøre 

EU grønt når den sammen gassen ikke kan gi kraft til utvinningen av olje og 

gass i Nordsjøen? Equinor vil elektrifisere olje- og gassutvinningen og ikke 

bruke egen gass. Da vil de kunne tjene mer penger. Men elektrifisering av olje- 

og gassutvinningen betyr høyere elpriser for på folk flest og fastlandsindustrien. 

Er det god energipolitikk å la fastlandsindustrien betale for at Equinor skal 

kunne få høyere lønnsomhet? Paradoksene står i kø og noen god retning i 

industripolitikken er det vanskelig å se, selv etter NHO’s årskonferanse. 

Inge Jørgensen 



Rettferdighet, humanisme og tilgivelse 

Publisert i PD, TA og Varden 11.01.20 

I Grunnlovens paragraf 2 heter det at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og 

humanistiske arv.» Lovverket for øvrig skal sørge for rettferdighet. Det er grunn 

til å spørre om våre politikere og vårt rettsvesen står på dette grunnlaget. I NAV-

skandalens forlengelse skjer urettferdighet fyldigst. Tilbakebetalingskrav slettes 

ikke selv om kravet ikke har rettsgrunnlag. Jf. NRK’s historie om kvinnen som 

ikke får lån og kredittkort. En firebarnsmor fra Djibouti skal kastes ut av landet 

etter 19 år fordi hun løy om sitt opprinnelsesland. Retten har kommet til at barna 

(6-14 år) «ikke vil bli utsatt for unødig store belastninger.» Andre kaller det 

barnemishandling. Høyesterett har bekreftet rettens dom. Dermed har NAV 

krevd tilbakebetalt barnetrygd m.m. Justisministeren uttaler; «Vi aksepterer ikke 

forsøk på juks». Er dette humanisme eller er det spesielt kristent? Moren har 

vært i jobb, har betalt skatt og virket som enhver god nordmann. Andre «gode» 

nordmenn har flytta sin formue utenlands uten å oppgi formuen til 

skattemyndighetene. De har juksa. Men de seinere åra har de fått amnesti og 

kunnet bringe formuen hjem uten å bli straffeforfulgt. De har fått tilgivelse i 

beste kristne og humanistiske tradisjon. Er det rettferdig at den ene jukseren går 

fri, men ikke den andre?  

Inge Jørgensen 

Julegaven 

Publisert i PD 27.12.19 og i TA 30.12.19 

Det var i 2007 den store julegaven blei utdelt (jf. Dagens Næringsliv 14.12.19). 

Kristin Halvorsen var finansminister og et samla Storting hadde laga nye 

skatteregler som ga samme skatt for kapital som for arbeid. Det høres veldig fint 

ut. Men, det har hele tida siden vært et men. Så lenge overskuddet blei stående i 

bedriften var det fritatt for beskatning. Det poppa opp 60.000 holdingselskaper 

viss eneste oppgave er å eie andre selskaper. Dermed slapp alle unna skatt på 



overskudd, så nær som det lille som blei tatt ut til personlig forbruk (bobler, 

hummer og kaviar). Noe annet er det at holdingsselskapet kan investere i fly 

(som Odd Reitans selskap har gjort) eller i leiligheter (som Petter Stordalens 

Strawberry Group gjorde – seinere beskatta). At flyet er til privat bruk regnes 

ikke. Det er holdingselskapet som eier. Julegaven fra 2007 står seg fortsatt. Vi 

har fått flere millionærer og flere milliardærer pr. innbygger enn USA. 

Julegaven har gjort de rikeste superrike og vi andre står tilbake og måper av 

beundring. Men rikdommen synes ikke i skattelistene. Der heter det at de rikeste 

ikke har hatt inntektsutvikling siden 2006. Røkke, Sunde og Stordalen har null i 

inntekt og null i skatt. Utrolig. Staten taper milliarder av kroner hvert år og det 

er usikkert om Staten noen gang vil få den rettmessige skatten, når verdiene 

realiseres. Paretoinvestor og milliardær Svein Støle blei lei av å måtte betale 

formuesskatt av sine skattefrie kapitalinntekter i milliardklassen, det han kaller 

«straffeskatt». Han flytta til Sveits og den skatten Staten så fram til forsvant med 

kreativ selskapsetablering.  

Vi kan trenge en ny politikk. En som gir julegavene til de som trenger dem og 

ikke kun til Norges rikeste. God jul og gode valg for framtida. 

Inge Jørgensen 

Den virkelige Julenissen 

Tilsvar 02.01.20 i PD 

Å tro at finansminister Kristin Halvorsen fra SV i sin tid ga store gaver til 

de aller rikeste, ja da må man tro både på julenissen Inge Jørgensen og 

Asbjørnsen og Moe på en gang. Skattereformen fra 2006 hindrer 

dobbeltbeskatning. Hvis et AS er eid av et annet AS, kan overskudd 

overføres uten at det blir betalt skatt en gang til av samme beløp. 

Uttak/forbruk blir beskattet. Utbytteskatt for 2020 er beregnet til 20 



milliarder kroner. Har tiltro til at norske skattemyndigheter slår ned på 

misbruk dvs kamuflerte uttak til privat bruk. 

Olav L. 

Ny verdensorden 

Publisert i TA 17.12.19 og i Varden 30.12.19 

Det kan ikke være mye tvil, vi er på vei mot en ny verdensorden. Diktatoren i 

Saudi-Arabia slipper unna med drap og partering av en journalist, Kina slipper 

unna med konsentrasjonsleirer for Uigurer, Israel slipper unna okkupasjon og 

annektering av palestinske og syriske områder, Tyrkia slipper unna med 

invasjon i Syria, Russland vil slippe unna annekteringen av Krim (Trump antyda 

det før han blei president), i Bolivia slipper de unna med statskupp, slik det også 

skjedde i Brasil, Trump slipper unna med løgn og fanteri og her hjemme kryper 

vi for den kinesiske, konfusianske kapitalismen. Alt dette skjer mens kloden 

koker og masseflukt vil komme på grunn av klimaendringer. Vi trenger en ny 

politikk, en politikk som tar høyde for de uunngåelige klimaendringene og en 

politikk som bygger på den forståelse for at vi står overfor diktatorenes 

århundre. Svaret vil være et ansvarlig, sosialt demokrati. 

Inge Jørgensen 

Analytiker 

NAV-skandalens vinnere 

PD og Varden 14.12.19 

Det tegner seg nå et bilde av hvem som blir NAV-skandalens vinnere. Det blir 

advokatene. Dagbladet melder at de nylig har arrangert en konferanse i 

Juristenes Hus som de har betalt kr. 1500 for og hvor de har gjennomgått 

hvordan de skal følge opp NAV-skandalens ofre. Kr.1500 er vel ikke mer enn 

timelønna advokatene tar, så det har nok vært en god investering. Arbeids- og 



Sosialdepartementet har sendt ut rundskriv hvor det heter at «Det er derfor ikke 

behov for advokatbistand for å be om gjenopptak av egen sak.» Det skulle ikke 

forundre meg om advokatene vil tilby sine tjenester også til dem som gjerne vil 

ha gjenopptatt sine saker og slik sett øke profitten.  

Inge Jørgensen 

Mer enn skeptisk 

Databruk og klimatrussel 

Publisert i Varden 09.12.19 og i TA 13.12.19 

En kan høre at e-postene vi sender er en trussel mot klimaet. I England regna de 

ut at hver e-post fra landets 70 millioner innbyggere tilsvarer 81000 flyreiser tur-

retur London-Madrid (jf.Nytt på nytt). Det går over min fatteevne. Uansett vet vi 

at databruk (inkl.mobiltelefon)  krever enorme kraftmengder (jf.Site Telemark). 

Det er de unge som er de ivrigste data/mobilbrukerne. Kanskje de kan får hjelp 

til å forstå sammenhengen mellom databruk og klimaendringer? Sjøl har jeg 

trukket den konklusjon at klimaendringene ikke lar seg stoppe og at det herfra 

handler om å tilpasse seg endringene både industrielt (kraft må til for å gjøre 

saltvann om til ferskvann), naturelt (naturmangfoldet må vernes og mat og fór 

må dyrkes lokalt) og sosialt (vi må gjøre plass til klimaflyktningene som er på 

vei).  

Inge Jørgensen 

Optimist 

Dødsannonser og politisk vilje 

Publisert i Varden 07.12.19 og i TA 09.12.19 og i PD 10.12.19 

Torsdag stod følgende dødsannonse for Nina Jansen i avisene: «Istedenfor 

blomster – betal skatten din med forståelse. Ønsker man gi mer kan det gis en 

gave til CARE eller SOS barnebyer. En stor takk rettes til det norske helsevesen. 



Slå ring om velferdsstaten!» Det er sjelden kost å oppleve et politisk 

engasjement til langt etter døden. Takk Nina, og dere som var nær henne. 

Inge Jørgensen 

Respektfull 

Menneskets verdighet 

Publisert i TA 30.11.19 og 04.12.19 

Har mennesket verdighet? Spørsmålet stilles fordi Ropstad i KrF har ment at 

mennesket har verdighet over dyr. I Menneskerettserklæringen handler det ikke 

om mennesket står over dyr, men om «anerkjennelsen av menneskets iboende 

verdighet». Stortinget har ment at «dyr har egenverdi, uavhengig av 

nytteverdien» (mine uthevinger). Jeg vet ikke, er verdighet og verdi det samme? 

Jeg antar det. En kan se en flokk elefanter i fellesskap redde en unge opp fra 

elvebredden eller beskytte den fra løver og hyener. Det må da være verdighet? 

Nå kan vel Ropstads syn begrunnes med René Descartes forståelse av sjelen 

som uavhengig av kroppen og dermed evig, noe dyrene ikke har, en evig sjel, 

mente Descarte. Men å si at mennesket har en iboende verdighet må da være å 

dra det litt langt. Vi må gjerne ønske oss det, men ser vi rundt oss, så gjenstår 

det mye før vi kan konstatere at vi har en iboende verdighet. Evangeliske kristne 

har erkjent at Bibelens figurer ikke alltid opptrer verdig, er perfekte, ikke alltid 

opptrer verdig, noe som begrunner Donald Trumps om deres neste Messias. 

Manne ljuger 11 ganger i døgnet i gjennomsnitt. Enkelte mennesker kan opptre 

verdig, som Martin Luther King og Mahatma Gandhi, som framstår som 

verdige. Men hva med de som ljuger, de som fornedrer, igjen som Donald 

Trump, de som utnytter andre, som katolske prester, eller de som beriker seg på 

bekostning av andre, mange av oss? Eller de som legger forholdene til rette for 

uverdig behandling av trengende? Jf. NAV-skandalen. Spør du meg, har ikke 

mennesket noen iboende verdighet, men en mulighet til å opptre verdig, med 

verdighet, gjøre verdige valg, men også mulighet til å gjøre uverdige valg. 



Hvorvidt mennesket er verdig, framstår med verdighet eller ikke, handler om 

våre valg, våre handlinger og ikke om iboenhet eller sjelens udødelighet. 

Inge Jørgensen 

Filosofistudent 

Demokratiet forfaller 

Publisert i PD og Varden 28.11.19 og i TA 29.11.19 

Utviklingen i helsesektoren illustrerer godt hvordan demokratiet nå forfaller. 

Sykehus legges ned, flyttes, slås sammen og hele samfunn endres helt uten 

demokratisk behandling. Det samme skjer i utdanningssektoren hvor Universitet 

i Nord legger ned studiesteder langs Helgelandskysten , også her helt uten 

demokratisk behandling. Statnett, som sørger for infrastrukturen innen 

kraftfeltet, selger nå kraftledninger landet over, i det stille og helt uten 

demokratisk behandling. Regjeringen godkjenner privatskoler på tross av lokal, 

demokratisk motstand. Det er ikke noe rart Senterpartiet gjør det godt på 

meningsmålingene. Det er det eneste partiet som konsekvent framsnakker 

lokaldemokrati og folkestyre. 

Inge Jørgensen 

Velferdsprofitørene 

Publisert i PD og Varden 19.11.19 og i TA 21.11.19 

Denne gangen skal det ikke handle om private velferdstjenester innen skole, 

barnehage, barnevern og helsevesen. Det skal handle om hvordan det offentlige 

sørger for at noen får tildelt urimelig høye inntekter, så høye at det går utover 

velferdstjenestenes troverdighet som et felles anliggende. Som om ikke det er 

nok er det blitt mange som ikke arbeider direkte med tjenestene, så mange at det 

går utover primæroppdraget. Alle tellekantene, all dokumentasjonen, alle 

«kvalitetssikringssyestemene» hindrer en god samhandling mellom de som 

tjener og de som skal tjenes. Kontrollørene dreper ethvert initiativ, enhver smart 



handling og hindrer framdrift. Når lederen for arbeidsmarkedsbedriftene tjener 

mer enn millionen og tillates å etablere et kostbart og omfattende 

kontorfellesskap langt fra den daglige virksomheten, slik GREP-ledelsen har 

gjort ved å etablere seg i Porselensfabrikken og ikke på Rødmyr illustrerer det 

galskapen vi har latt utvikle seg innen velferdstjenestene. Det er på tide å ta 

demokratiske grep og demokratisk kontroll før velferdsstaten er en sagablott og 

det hele er overlatt til privat profitt.  

Inge Jørgensen 

Pensjonist, snart trengende 

Privatskole i Porsgrunn 

Publisert i PD og Varden 14.11.19 og i TA 15.11.19 

I Porsgrunn får vi nå privat ungdomsskole med 40-50 elever. Det betyr noen 

millioner kroner i kutt for de offentlige skolene. Ved nedskjæringer i 

skolebudsjettet går det ut over det offentlige tilbudet, mens det private 

skoletilbudet blir skjermet. De private får således fordeler framfor det offentlige. 

Dette er god høyrepolitikk, som gjerne ser at det offentlige taper for det private 

som de gjerne framstiller som bedre på alle måter. Det er selvsagt ikke sant, men 

kan fort bli det når det er det offentlige tilbudet som må ta alle kutt.  

Inge Jørgensen 

Skolemann i 40 år 

Arbeidsmiljøloven 

Publisert i Varden 12.11.19 og i TA 14.11.19 

Hva er det med Arbeidsmiljøloven som begrunner 250.000 lovbrudd i Oslo 

Kommune? Det antas at det er de samme bruddene som førte til dom i Veireno-

saken i 2017. I 1994 skreiv Jos Andenes boka «Straffen som problem». Det 

handlet bl.a. om narkotikalovgivningen. Siden så mange blei ansett som 



lovbrytere, måtte det være loven det var noe galt med. Så dermed blir spørsmålet 

mitt, hva er galt med Arbeidsmiljøloven?  

Inge Jørgensen 

Filosofistuderende 

Grunnrente, skattelister og skatteangst 

Publisert i TA og Varden 07.11.19 og i PD 29.11.19 

 

Så er vi der igjen. I skattelistene kan vi meske oss med de store forskjellene det 

er mellom Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. De rikeste betaler noe sånt som 

1,3% skatt (NRK 05.11.19), og den «beste» næringa er havbruk. Nå har et 

regjeringsoppnevnt utvalg forstått at havbruksnæringa tjener urimelig store 

penger på fellesskapets ressurser og at de derfor bør skattlegges høyere, slik som 

oljenæringa. Oppdrettsbaronene liker forslaget dårlig og truer med å flagge ut 

slik Hagen og Fredriksen har gjort. Det er symptomatisk. Tjener du mye har du 

vanskelig for å dele med deg. Trusselen om at det er vanskelig for de rike å 

komme inn gjennom perleporten biter ikke lenger på dem. Kanskje har trusselen 

aldri virket. Sjøl blir jeg bare trist av en slik uendelig egoisme. Fellesskap virker. 

Fellesskap virker best for flest. Enkelt og greit. 

Inge Jørgensen 

Trist utvikling i leiemarkedet 

Publisert i Varden 25.10.19 og i PD 26.10.19 

Varden meldte 24.10.19 at Oslo-investorer kjøper selveierleiligheter i Grenland 

fordi de kan få høy leie i et stramt leiemarked. Det er en trist utvikling i 

boligmarkedet. Folk skal kunne eie egen bolig, men bolighaiene gjør det 

vanskelig for folk flest å komme inn på eiemarkedet. En leilighet i Skien hadde 

en prisantydning på 2,19 mill, men gikk for 2,65 etter at bolighaiene hadde vært 

på ferde. Som utleiebolig tar bolighaiene en leie på kr.10.000 eller mer. Det er 

en betydelig andel av en families samla inntekt og ville vært en god slump 



penger til nedbetaling av egen bolig, om de hadde nådd opp i budrunden. Det er 

på tide med en regulering av boligmarkedet som blei sluppet løs av Kåre 

Willoch i 1980.  

Inge Jørgensen 

Feite barn med MENY 

Publisert i TA 28.10.19 

Menybrosjyren anbefaler småbarnsforeldre et utvalg produkter. Alle disse er 

stappfulle av sukker (ikke bleieposene). Eier ikke MENY tanker for folkehelsa? 

Inge Jørgensen 

Bli feit med MENY 

Publisert i TA 18.10.19 og i Varden og PD 19.10.19 

Meny-kjeden sender oss sin reklameblekke «Endelig Helg». På siste sida kan vi 

lese «Kos til en 10’er». Alt som tilbys i denne delen av reklamen inneholder 

sukker og fett. Alle veit at overforbruk av sukker gjør oss feite. Så det er ganske 

underlig at Meny velger å kople kos med sukker. 

Inge Jørgensen 

overvektig 

Farlig avfall i Norge 

Publisert i Varden og PD 04.10.19 og i TA 05.10.19 

 

Vi har teknologi til å handtere det farlige avfallet vi produserer i Norge. Det 

framgår av en artikkel i Varden 27.05.15, altså for fire år siden. Herøya-

selskapet OIW Processes vil lage nye produkter av avfallet. De mangler 

finansiering til storskala og daglig leder Susan Heldal ser det som en utfordring 

å finansiere dette. Slik er det fortsatt. Videre er det en stor utfordring at de blir 

aktivt motarbeidet av NOAH og enda til av Bellona v/Frederic Hauge. Den 

27.06.18 reagerer Heldal på en rapport NOAH som feilaktig framstiller OIWs 



prosesser som kompliserte og dermed lite lønnsomme, dessuten mener hun at 

framstillingen av prosessene er feilaktige. NOAH vil tjene penger på handtering 

av farlig avfall fra hele Europa, ikke bare fra Norge, og er dermed ikke 

interessert i OIW’s prosesser. Bellona har mista hele sin ledelse og sitter igjen 

med Hauge som har solgt sjela si til NOAH. Korrupsjon er hva det er og ingen 

tiltro gjenstår. Bellona er død som miljøorganisasjon. La oss håpe at en 

industriminister fra Porsgrunn, som endatil ønsker å framstå som redelig, vet 

hva han har å gjøre. Han må stoppe hele avfallsprosjektet til NOAH. Det handler 

ikke bare om å lytte til lokalbefolkningen, det handler også om å lytte til fagfolk, 

innovatører, framsynte og ikke kun den økonomiske eliten. Industriministerens 

viktigste oppgave vil være å sørge for finansiering av OIW Processes slik at det 

farlige avfallet i Norge kan handteres på en framtidsretta måte. Noen import av 

farlige avfall behøver vi ikke. 

Inge Jørgensen 

 

Porcelenskjerka 

Publisert i PD 24.09.19 

 

Endelig ferdig og feiret. Kjerka er blitt et stasbygg på linje med 

Guggenheimmuseet i Barcelona og Operaen i Sydney. Sjøl ønsket jeg meg en 

virtuell kjerke med himmelen som tak. Porcelenskjerka er blitt et flott 

alternativ.  

Inge Jørgensen  

 

Ingen grunn til ro 

Publisert i Varden 14.09.19 

 



Kjære Vidar Moe. Den liberalistiske økonomien hviler aldri. FrP går tilbake, 

men politikken lever i beste velgående og langt inn på venstresida. Så vi holder 

ut og gjør så godt vi kan vi som ikke stedes til hvile av et godt valg. 

Inge Jørgensen  

 

Politikere lager fattigdom 

Publisert i Varden 11.09.19 

Ole Jakob Løvsjø (FrP) skriver at Politikerne lager fattigdom fordi det er for 

mange skatter og avgifter. Sjøl mener jeg det lages fattige fordi Politikerne gir 

stor skattelette til de rikeste, til de som lever av «arbeidende kapital» og som 

ikke spiser sitt brød i sitt ansikts svette. Videre legger de til rette for at de som 

allerede har, ofte får mer. Dette illustreres ved at NAV betaler dyr husleie for 

sine klienter, til de som har mer enn en bolig og som kan leie ut til ublu leie. 

Staten ved NAV overfører betydelige beløp til de rikeste som således blir ennå 

rikere, mens de fattige forblir fattige. For NAV tar fra dem sparepengene deres 

også, når de ser anledning til det, jf. kvinnen som sparte Trumfpoeng. Dette har 

Løvsjøs parti ansvar. De står for en økonomisk liberalisme som har gitt oss en 

galopperende prisvekst på bolig og som gjør at noen blei stående igjen på 

perrongen da toget gikk. FrP viser ingen vilje til å regulere boligprisene eller å 

endre skattepolitikken slik at forskjeller utliknes. 

Inge Jørgensen 

 

«Fritt skolevalg» 

Publisert i PD 05.08.19, i Varden 06.09.19 og i TA 07.09.19 

Jeg leser i Klassekampen at regjeringa vil ha «fritt» skolevalg i alle fylker. 

Malkenes har vist oss hvordan friheten for noen blir tvangen for andre. Det 



finnes ikke noe fritt skolevalg for alle, bare for noen. Så stem rett og avvis den 

sterkestes rett. Stem rødt! 

Inge Jørgensen 

NAV og Trumf 

Pubilsert i PD 30.08.19 

PD skriver at en Trumfbruker blei tukket 1700 kroner av NAV fordi hun fikk 

1700 kroner av Trumf. Kvinnen er et godt eksempel på en som vet å husholdere 

med små midler. NAV framstår uten etikk og moral. Det er på tide å etablere 

NAV som et etisk og moralsk forbilde ikke bare økonomisk. 

Inge Jørgensen 

Skatteskam 

Publisert i Varden 24.08.19 

Forfatter Hans Olav Lhalum tjener kr.1.5 million kroner i året. Han synes han 

betaler lite skatt og vil derfor betale inn kr.100.000 mer til fellesskapet slik 

finansminister Siv Jensen har åpna for nettopp for folk som Lhalum. Det må det 

da stå respekt av. Omtanke for fellesskapet er en god ting. Nå har imidlertid 

høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde gått ut mot den omtanken og kaller ham 

pidestallsosialist som på denne måten bringer skatteskam over andre som tjener 

godt. Jeg antar høyrepolitikeren mener at fellesskapet får nok av de best betalte 

som derfor ikke bør betale mer skatt. Siv Jensen hadde neppe skatteskam i 

tankene når den enkelte fikk anledning til å tenke mer på fellesskapet enn seg 

selv. Men sånn er det vel på høyresida, den såkalte «friheten» har sine grenser, 

og solidariteten strekker seg kun til ens nærmeste, som i dette tilfelle er andre 

med høy inntekt. Sjøl mener jeg Heidi Nordby Lunde burde skamme seg som 

bringer skam over en som stiller opp for fellesskapet. Velg rett, så vil alle med 

høy inntekt få en skatt de kan være stolte av. 



Inge Jørgensen 

Skattebetaler 

Google til Telemark, strålende nyheter 

Publisert i TA 21.08.19 

Google har kjøpt et skauområde nord i Skien som er større enn Herøya 

Industripark. Det vil få store konsekvenser for Grenland og Telemark. 

Begeistringen har ingen grenser. De kritiske røstene er få, nesten fraværende.  

Min venn energidirektøren er begeistret for utenlandskabler. Med disse kan vi 

importere strøm når vi sjøl er i manko. Prisen blir høyere enn vår egenproduserte 

strøm, men vi får det vi trenger. Hva da når Google skal forsynes med de 

enorme mengdene strøm det der er snakk om? Hva da med importbehovet og 

strømprisene? Google i Telemark er en sikker grunn til at strømprisene vil skyte 

i været. Kanskje de hemmelige avtalene også inneholder en passus om at Google 

skal forfordeles framfor befolkningen. Vi vet ikke, men jeg vil tro det.  

Googles område skal opparbeides til industriområde. Hvem skal betale for 

opparbeidelsen? Hvem skal betale for vei, vann og kloakk, strømtilførsel og all 

annen infrastruktur? Det blir helt sikkert du og jeg gjennom stat, kommune og 

fylke.  

Google har fått fritak for eiendomsskatt av Skiens politikere. Staten har gitt dem 

lavere el-avgift. Vanligvis betaler ikke Google skatt. Så hva skal Google så gi 

tilbake til samfunnet, direkte og ikke bare gjennom de antatt 50 arbeidsplassene 

og eventuelle ringvirkninger? Ingen verdens ting, er jeg redd. 

Så begeistringen bør dempes og realismen innta politikkens korridorer. Google 

har hittil akkumulert kapital og makt og stilt seg til rådighet for 

antidemokratiske krefter. Det er derfor synd å la seg blende. 

Inge Jørgensen 

Seende  



Valgkamp og formynderi 

Publisert i PD 21.08.19 

Valgkampen står om posisjoner og makt. Det gir seg mange underlige utslag. 

Den korsfarende Sylvi Listhaug går berserk i bruk av «skremmende» begreper 

som sosialisme og kommunisme og formynderpolitikk. Det er ikke bare SV, 

Rødt og AP som får gjennomgå. Nå er MDG i det gode selskap av formyndere. 

Når Listhaug aktivt benytter korset i sin framferd er det verdt å merke seg at det 

er blant korsfarere vi finner de virkelig store formynderne. Misjonsbefalingen 

vil gjøre alle til deres guds disipler. Egne, frie valg er det ikke anledning til. 

Gudens representanter på jord skal vise vei. Listhaugs kumpaner i FpU vil bruke 

sin makt til å lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og 

hjemmetjenester. Det vil være en gavepakke til kapitalistene som vil komme til 

å diktere folkevalgtes prioriteringer og slik demontere demokratiet slik det har 

skjedd i England. Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim vil sette 

krav om meningsmangfold i innvandringsforskning. Om ikke det er formynderi, 

hva er det da? Forskningens frihet står sterkt i Norge, men ikke i FrP. Dersom 

Listhaug og FrP får det som de vil, kan vi si farvel til egne, frie valg, demokrati 

og velferdsstat.  

Inge Jørgensen 

Demokrat og sosialist 

Lave matvarepriser 

Publisert i Varden 08.08.19 og i PD 09.08.19 

Denne uka kan vi lese i avisene at norske matvarepriser er de høyeste i Europa. 

Overskriftene belyses i artikkelen som kan fortelle at de laveste prisene finner vi 

i Bulgaria, Polen og Romania. Jeg antar at de lave prisene er grunnene til at 

mennesker fra disse landene reiser til Norge for å jobbe. Folk der får ikke ei lønn 

å leve av. Overskriftene kunne vært at en i Norge bruker mindre av lønna på 



matvarer, bare 11%, enn gjennomsnittet i Europa, 18%. Vi er jommen heldige, 

som bor i et land vi ikke trenger å reise fra for å få et godt liv. 

Inge Jørgensen 

Betalingsvillig 

Skam som virkemiddel 

Publisert i TA 25.07.19 og i Varden 27.07.19 og i PD 28.08.19 

Skam har lenge vært et velbrukt virkemiddel i politikken. Me too-bevegelsen er 

en vellykket nyvinning i så måte. Da Harriet Beecher Stove ga ut boka Onkel 

Toms hytte i 1851 var den en pamflett mot slaveriet. Slaveeierne måtte skamme 

seg. I tillegg lovet hun dem et etterliv i helvete i beste kristne tradisjon. Nå 

forsøker en å bringe skam over oss som flyr, over bilistene, forurenserne, og 

snart vil vi oppleve at det bringes skam over alle våre barn og unge som boltrer 

seg på kunstgrasbaner. Det siste har jeg forøvrig stor sans for. Makan til 

naturødeleggelser skal en leite lenge etter. Det måtte i tilfelle være etablering av 

datasentre i svarteste skauen, eller vindmølleindustrien som massakrerer naturen 

i stort omfang. Skam på dem som ødelegger naturen.  

Om noen slipper unna? Neppe.  

Inge Jørgensen 

Skamfull 

 

Stemmerettsjubileet 

Publisert i PD fredag 19.07.19 og i Varden 22.07.19 

 

I 100 år har vi hatt allmenn stemmerett. Stemmerettsalderen har stadig gått ned. 

I 1972 blei den satt ned til 20 år og jeg kunne stemme mot EEC og dyrtid. Nå er 

den 18 år. Pensjonisten Trond G Hansen tar til orde for å senke 

stemmerettsalderen til 16, eller kanskje også 14 år. Gjerne for meg. Men da må 



vi slutte å omtale ungdommen som barn. De må anses som voksne, ha 

strafferettslig ansvar og kunne kjøpe sprit som vi pensjonister. Rettigheter, 

gleder, forpliktelser og ansvar hører sammen.  

Inge Jørgensen  

 

Spesialundervisning 

Publisert i PD og Varden 28.06.19 og i TA 01.07.19 

 

Retten til spesialundervisning blir videreført. Det er en god ting. Men det er 

avdekket store svakheter ved spesialundervisningen. Avdekkingen er snart 40 år 

gammel. Så spørsmålet blir, vil svakhetene bli rettet opp? Vil de trengende få 

kvalifisert hjelp?  

Inge Jørgensen  

Spesialpedagog  

 

Den nye diktatoren 

Publisert i Varden 27.06.19 og i TA 29.06.19 

 

Donald Trump tilraner seg stadig større makt hjemme i USA. Samtidig trekker 

han landet ut av internasjonale avtaler, både sikkerhetsavtaler og handelsavtaler. 

Han viser hvor skjøre internasjonale avtaler er. EU forsøker å etablere 

alternativer til Trumps diktater, men lykkes ikke fordi alle frykter Trumps 

økonomiske hevn. Dersom en ikke evner å stoppe dette, vil verden stå åpen for 

den neste allmektige på verdensscenen. Og det vil ikke bli en nær alliert. 

Inge Jørgensen  

 

AP, Støre og troen på framtida 

Publisert i Varden 20.06.19 og i TA 24.06.19 



Arbeiderpartiet synker som en stein. Støre for tyn som AP-eder og troen på den 

økonomiske liberalismen som verdens frelse forsvinner. Jonas Gahr Støre 

framstår ikke som en troverdig leder. Det er fordi han ikke tar et oppgjør med 

Bruntland/Stoltenbergs økonomiske liberalisme. Den har ført til salg av 

statsbedrifter (Statoil og Telenor), etablering av foretaksmodellen i helsevesenet 

og en servil holdning til EU/EØS. AP har feilet de siste 20 årene, og det krever 

erkjennelse og ny politikk. Så lenge Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide får 

styre i AP vil vi måtte se langt etter en troverdig nyorientering. I mellomtida får 

Vy-toppene stadig høyere belønning for et dårlig arbeid, som en lang finger i 

trynet på folk flest. 

Inge Jørgensen 

Lillelvgata må utvides 

Publisert i PD 18.06.19 

 

Det bør være to kjørebaner i sørgående retning fra rundkjøringa i Behakvartalet 

til lyskrysset. En rett fram og en som svinger til Porsgrunn. Da vil vi få bedre 

flyt og mindre forurensing. 

Inge Jørgensen  

 

Demokrati under angrep 

Publisert i TA 13.06.19 og Varden 17.06.19 

EU-valget har gitt ytre høyre en framgang. Dette ytre høyre har angripi 

demokratiet ved å knytte domstolene til regjering og slik sett endret 

maktfordelingen i samfunnet, en forutsetning for demokrati. Det er starten på en 

fascistisk utvikling. Framgangen skyldes EU’s utvikling mot et økonomisk 

diktatur. Det overføres makt til direktorater utenfor politisk kontroll. Ytre høyres 

framgang skyldes den uregulerte økonomiens makt over folk flest. Nylig skreiv 

Øystein Meen Kittilsen og advarte mot sosialisme og kommunisme, i godt 



selskap med både de mørkeblå og de liberale økonomene. Kommunister er ikke 

demokrater, i hans forståelse. Hans skriverier forsøker også å endre 

demokratiforståelsen, også i tråd med tunge høyreprofiler som Kristin Clemet. 

Det er ikke nok med maktfordelingsprinsippet med en lovgivende, en utøvende 

og en dømmende makt. Nå vil en innføre nok en dimensjon, den økonomiske 

sfære. Denne siste skal visstnok være borgernes motmakt mot politikken. Men 

slik er det ikke. Vi får tydelig demonstrert hvordan den økonomiske sfære 

nettopp ikke tilhører demokratiet. Partidiktaturet Kina har brukt sin økonomiske 

makt til å få den norske staten til å underordne seg deres egen udemokratiske 

politikk for å få tilgang til det kinesiske markedet. Vi fikk demonstrert det 

økonomiske diktaturet da partiet Syriza i Hellas forsøkte å skåne folket for 

virkningene av det store krakket i 2008. Pengefondet, EU-banken og EU dikterte 

Syriza til å følge deres økonomiske politikk. En politikk som siden er blitt 

forstått som en tragedie for grekerne og alle andre i samme situasjon. Vi erfarer 

dessuten hvordan USA med Donald Trump ved roret bruker sin økonomiske 

makt til å true både «fiender» og «allierte» som ikke følger deres politikk, 

fullstendig utenfor demokratisk kontroll og påvirkning og sannsynligvis i 

konflikt med folkeretten.  Det er høyresidens kamp mot folk flest som kommer 

til uttrykk når en søker å etablere den økonomiske sfære som en forutsetning for 

demokrati. En forutsetning for demokratiet er at en følger demokratiske 

spilleregler, aksepterer maktfordelingsprinsippet og lar alle slippe til. 

Maktfordelingsprinsippet er under betydelig press både i Tyrkia, Ungarn, Polen 

og USA hvor domstolene nå anses som underlagt staten/presidenten. 

Høyresiden, som her hjemme forsøker å endre demokratiforståelsen, setter også 

demokratiet under press. Noen tar til orde for at det bare er de opplyste som bør 

få stemme. Allmenn stemmerett blei innført i 1919. Da kunne også alle fattige 

endelig bli hørt. Uten motkreftene, sosialistene og kommunistene som har en 

klar forståelse for samfunnets sosiale forpliktelser, dør demokratiet og det 

økonomiske diktaturet vil overta. Og folket vil lide, slik som i Hellas. 



Inge Jørgensen 

Demokrat 

Datainnsamling til irritasjon 

Eller databransjens hevn over personvernlovgivningen 

Publisert i TA 18.05.19 og i PD 28.05.19 og i Varden 04.06.19 

Jeg er avhengig av data på PC, nettbrett og mobil, som det heter. På internettet 

finner jeg nesten alt hva jeg ønsker meg av nyheter, kunst og kultur, musikk og 

historie. Jeg har valgt å slå av alle muligheter for å hente stordataopplysninger 

fra min databruk slik den nye personvernlovgivninga gir anledning til. Men jeg 

har et problem. Hver gang jeg besøker et område popper det opp en melding 

som forteller at «Vi bruker data for å forbedre opplevelsen…..», enten på norsk, 

engelsk, spansk eller hva som helst. PD, TA og Varden lar pop-upen stå på 

skjermen slik at deler av lesefeltet mitt skygges. Det er mer enn irriterende. De 

nevnte avisene er bare eksempler (NRK er et unntak, heldigvis. Washington 

Post også). En bør kunne forvente at internettområdene respekterer mine valg 

mht privatlivets fred, men nei da, jeg plages til den grad at det kan kalles 

mobbing. Jeg oppfatter det som bransjens hevn over presonvernlovgivningen. 

Inge Jørgensen 

Dataholiker 

Turorientering 2019 

Publisert i TA og Varden 25.05.19 

Så er vi i gang igjen. Porsgrunn Orienteringslag har igjen sørga for at vi kan 

få oss noen målretta turer 

i skog og mark. Postene er lagt ut i områdene Borgåsen, Kverndammen, 

Kjørholt, Svanvik, Oklungen og Vealøs. Det er bare å handle seg kart og komme 

seg ut i guds frie natur. Ta med drikke og niste. Tilsvarende turer finnes i 



Bamble og Skien også og det er bare å rette en stor takk til POL og de øvrige 

orienteringslaga.  

Inge Jørgensen 

Orientert 

Oljesøl og erfaringer 

Publisert i TA 24.05.19 

I boka «Ung må verden ennu være» skriver Nordahl Grieg om en hendelse på 

Bretagnekysten. «Det var brennende varmt. Det var som sjøen utskilte 

petroleum i middagsheten, men det var bare olje som en tankbåt hadde tømt ut 

da den gikk forbi. En fugl hadde fått vingefjærene klistret sammen da den gikk 

ned på sjøen; i mange timer hadde den kjempet for å komme op; nå drev den 

død i den svake dønninger. Noen måker, skrikende som hunder, fløi over den.» 

Dette var i 1938 og forurensning av sjøen var et kjent fenomen, men jeg er 

usikker på om det blei oppfattet som forurensning eller bare som en naturlig 

følge av skipsfarten. Når blei det snakk om forurensning? Var det da Amoco 

Cadiz gikk på et skjær utafor Bretagne-kysten i 1978, 40 år etter Nordahl Griegs 

fortelling, og hvor 300 km av kysten blei forurensa? Var det med Exxon Valdez-

ulykken i Alaska i 1989 eller var det da norskeide Sea Empress gikk på grunn 

utafor Milford Haven i 1996? Sannsynligvis var det lenge før, men definitivt 

ikke i 1938. Da ville vel det kloke, ansvarlige mennesket ha tatt grep og beskytta 

naturen? Eller? 

Inge Jørgensen 

PP-tjenesten og bemanningssituasjonen 

Publisert i Klassekampen 20.05.19 

Klassekampen 15.05.19 skriver om store forskjeller i bemanningen i PP-

tjenesten landet over. Hele artikkelen gir et godt bilde på hvor galt det går når 



kunnige vurderer statistikk og begreper. For å ta det siste først, Pedagogisk-

Psykologisk Tjeneste er en høykompetent hjelpetjeneste for barn, unge og 

voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal utrede fungering, 

læreforutsetninger og læringsmiljø og gi råd som grunnlag for 

forvaltningsvedtak og råd om tiltak og støtte til foresatte og barnehage/skole. I 

Klassekampen benevnes PPT som en Praktisk-pedagogisk tjeneste og som en 

oppfølgingstjeneste. Det siste er et begrep som i sin tid var benyttet om en 

tjeneste som skulle følge opp ungdom som ikke søkte videregående opplæring 

eller som avsluttet videregående opplæring før fullføring. Her har vi en 

begrepsforvirring som skyldes at mange PP-kontorer har begge grupper ansatte, 

noe som gjør det vanskelig å sammenlikne tallene fra et kontor til et annet. Det 

er etablert mange ulike ordninger for å gi barn og elever spesialpedagogisk 

hjelp, herunder logopeditjenester. Noen steder er spesialpedagogene knyttet til 

eller ansatt ved barnehagene og skolene, andre steder er de egne tjenester eller 

de kan være ansatt på PP-kontoret. Det gjør det ytterligere problematisk å 

sammenlikne tallene fra SSB og Grunnskolens Informasjonssystem, som 

artikkelen bygger på. Det synes ikke som om det er vilje til å forstå disse 

forskjellene. Verken fagforeningenes talspersoner, Barneombudet eller 

offentlige utredinger uttrykker annet enn bekymring for forskjellene, helt uten 

forståelse for variasjonene i tallgrunnlaget. SSB og GIS er altså ingen gode 

kilder når det kommer til kunnskap, forståelse og tiltak. 

Inge Jørgensen 

Pensjonert PP-rådgiver  

Datainnsamling til irritasjon 

Eller databransjens hevn over personvernlovgivningen 

Publisert i TA 18.05.19 og i PD 28.05.19 



Jeg er avhengig av data på PC, nettbrett og mobil, som det heter. På internettet 

finner jeg nesten alt hva jeg ønsker meg av nyheter, kunst og kultur, musikk og 

historie. Jeg har valgt å slå av alle muligheter for å hente stordataopplysninger 

fra min databruk slik den nye personvernlovgivninga gir anledning til. Men jeg 

har et problem. Hver gang jeg besøker et område popper det opp en melding 

som forteller at «Vi bruker data for å forbedre opplevelsen…..», enten på norsk, 

engelsk, spansk eller hva som helst. PD, TA og Varden lar pop-upen stå på 

skjermen slik at deler av lesefeltet mitt skygges. Det er mer enn irriterende. De 

nevnte avisene er bare eksempler (NRK er et unntak, heldigvis. Washington 

Post også). En bør kunne forvente at internettområdene respekterer mine valg 

mht privatlivets fred, men nei da, jeg plages til den grad at det kan kalles 

mobbing. Jeg oppfatter det som bransjens hevn over presonvernlovgivningen. 

Inge Jørgensen 

Dataholiker 

Liten båt, lang kø 

Publisert i Varden 16.05.19 

Klaffene går opp når det kommer en båt. Det bør ikke være noe stort problem. 

Når det er et stort problem er det fordi bruklaffene blir stående åpne 5 minutter 

etter at båten har passert. Helt unødvendig. 

Inge Jørgensen 

Institusjonalisert rasisme 

Publisert i Varden 04.05.19 

Sylvi Listhaug vil la rasismen få innpass i norsk politikk. Det skal skje ved 

dobbelt straff for lovbrudd i noen boområder og ikke i andre og for noen 

lovbrudd framfor andre, samt for gjengmedlemmer og ikke aleineforbrytere. 

Likheten for loven vil ta slutt om Listhaug får det som hun vil. Tiltakene er retta 



mot ungdom med minoritetsbakgrunn, mens hennes egne, kriminelle 

partimedlemmer går fri for straffeskjerpelse. Sjøl anser jeg FrP som en gjeng 

som skremmer godtfolk og som skaper frykt for et hardere samfunn.  

Inge Jørgensen 

Firedobling av prisene 

Publisert i TA 02.05.19 og i Varden 18.05.19 

Norwegian firedobler prisene på reiser på strekninger hvor det ikke lenger er 

konkurranse. Det er selvsagt moralsk forkastelig, men en naturlig følge av et 

kapitalismens «friheter». Norwegians prispolitikk gir oss et usminket bilde av 

kapitalismen og et frampek på hvordan det vil bli den dagen utenlandskablene til 

strømselskapene er på plass sammen med en kraftkrevende dataindustri med 

kraftgarantier. Da vil folk flest måtte betale det bransjen krever, for noen reell 

konkurranse vil ikke eksistere.  

Inge Jørgensen 

Gangbru i Porsgrunn 

Publisert i Varden og PD 27.04.19 og i TA 29.04.19 

Det skal visstnok bygges ei 100-millionersbru over Porsgrunnsælva av enkleste 

sort i grå betong. Noen ønsker seg et landemerke å være stolt av. Det er jeg helt 

enig. Når en først skal bygge bør det være et landemerke å være stolt av, slik 

som Da Vinci-brua i Ski tegnet av Vebjørn Sand. Jeg vet at Sand er lite populær 

i kunstkretser, mens andre ser ham som en kunstner som tenker stort og gjør seg 

og sine prosjekter synlige. Vi bør tenke stort nok til å bli stolte i Grenland også. 

Inge Jørgensen 

Kunstinteressert 

Sløsing med offentlige midler 

Publisert i TA 27.04.19 og i Varden 02.05.19 



I Bergen drives og vedlikeholdes veglysene av et kommunalt eid selskap, BKK 

Enotek. Nå har bransjeorganisasjonen NELFO (NHO) klaga dette inn for ESA, 

EØS’ overvåkingsorgan for konkurranseutsetting. I denne saken heter det bl.a. at 

«Det er forbode etter statsstøttereglane å sløsa med fellesskapets midlar» 

(Klassekampen 24.04.19). Det er da jeg spør, hva med den statlige tilskudd til 

barnehagedrift når private barnehagereiere kan ta ut milliardprofitt, er ikke det 

sløsing med offentlige midler? 

Inge Jørgensen 

Danske tilstander 

Publisert i Varden 23.04.19 og i TA 25.04.19 

La oss aldri få danske tilstander. Der går en til kamp mot innvandring, til kamp 

mot det de kaller gettoer, til kamp mot mennesker som er annerledes. Grensene 

stenges. Sylvi Listhaug drar til Danmark for å lære. De danske 

sosialdemokratene adopterer innvandringsmotstandernes politikk for å vinne 

valget og. Her hjemme kappes Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, 

Masud Gharahkhani, med FrP om å være strengest på innvandring. Han er fra 

Iran og nå vil han trekke stigen opp etter seg. Det er usmakelig og det fører til 

danske tilstander. La oss aldri komme dit. Sjøl treffer jeg flyktninger og 

innvandrere en gang i uka. Folk som har vansker med å komme i jobb. Det er en 

utrulig sløsing med ressurser. Og det evige gnålet om at de ikke snakker norsk, 

er vårt bidrag til hverdagsrasismen. Sjøl har jeg forsøkt å lære spansk og blir 

møtt med ros og anerkjennelse når jeg prøver meg, enten det er i Spania etter i 

Latin-Amerika. Der utvises en raushet vi her hjemme er milevidt unna. Folk må 

gis muligheter og ikke bare krav og begrensninger. La oss aldri få danske 

tilstander. 

Inge Jørgensen 



Porsgrunn Utvikling 

Publisert i Varden 17.04.19 og i TA 23.04.19 og i PD 02.05.19 

Jeg leser i avisene at Porsgrunn Utvikling bygger boliger på Heistad og nå skal 

de bygge boliger på ei sentral tomt på Vestsida. På PU’s hjemmesider kan en 

lese om mange boligprosjekter. Men en kan også lese følgende: «Porsgrunn 

Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri og 

annen næringsvirksomhet. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye 

arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.» Her er fokuset næringsliv 

og arbeidsplasser. Men ingen av eiendommene har fokus på næring og arbeid, 

kun på bolig. Så hvordan har det seg at så mange prosjekter handler om boliger? 

Kan det være fordi det er lettere å utvikle boligprosjekter enn næringsliv? Kan 

det være fordi det er lettjente penger i boliger og mindre å hente i 

næringsutvikling? Det har de øvrige kapitalistene forstått, så det er kanskje ikke 

så rart. Men det er feilslått, spør du meg. Skal Porsgrunn utvikle seg og tiltrekke 

seg nye næringer og arbeidsplasser må Porsgrunn Utvikling drive 

næringsutvikling, nå som de først er etablert. 

Inge Jørgensen 

Sympati med forbrytere 

Publisert i TA 02.04.19 

Adrian Ness Løvsjø har stælt 30.000 kroner fra sin arbeidsgiver og fått sparken. 

Han fikk sparken i januar, men det er blitt kjent først nå. Nå får han sympati fra 

en rekke lokale politikere, ifølge TA som siterer Facebook. Han er sikkert en 

hyggelig fyr, men helt ubrukelig som politiker. En vi ikke kan ha tillit til. 

Lørdag 23 mars var det et stort oppslag i PD hvor vi kan lese at han slutta i 

jobben hos KIWI i januar. Ikke et ord om at han var sagt opp. Ikke et ord om 

forbrytelsen. Men allerede 19.mars hadde KIWI anmeldt ham, ifølge Varden. 

KIWI valgte å vente to måneder med å anmelde ham. En kan undre seg på 

hvorfor. Hvorfor valgte Løvsjø å underslå underslaget og oppsigelsen? Adrian 



Ness Løvsjø vil gjerne tilbake til politikken, skal vi tro Varden 27.mars. Men 

hvordan skal en kunne ha tillitt til en forbryter som underslår sin forbrytelse før 

det blir kjent. Hvorfor velger andre politikere å uttrykke sin sympati og 

oppmuntre til videre politisk arbeid? Hvorfor kaller de ikke en spade for en 

spade og uttrykker redsel for at slik oppførsel ødelegger politikken? 

FrP valgte å ekskludere lederen i FrP-Bamble da hun ville ha undersøkt hvordan 

gammelordføreren kunne få utbetalt kommunale midler uten skriftlig 

dokumentasjon (nå skriver PD at AP vil ha saken belyst, og godt er det). Det var 

ingen sympati å spore fra andre politikere etter eksklusjonen. Tidligere hadde en 

Stortingsmann fra FrP forbrutt seg mot godtgjøringsreglementet og en annen 

balansert på kanten av reisereglementet. Begge er fortsatt medlemmer i partiet. 

FrP framstår som partiet for folk med ureint mel i posen (jeg kjenner noen 

ærlige FrP’ere, det er ikke det). Skal vi ha tillit til politikere må de velge rett, 

støtte de som gjør rett og kreve rette handlinger. Enkelt og greit. Dette handler 

ikke om korsfestelse, slik noen antyder i beste Trump-stil.  

Inge Jørgensen  

Krim og annen annektering (2019) 

Publisert i TA 28.03.19 og i Varden 02.04.19 

Russland annekterte Krimhalvøya i 2014. Siden den gangen har landet blitt 

utsatt for kritikk og sanksjoner med store økonomiske følger. Israel annekterte 

Golanhøyden i 1981. Siden den gangen er landet blitt kritisert, men har likevel 

mottatt massiv økonomisk støtte. Solbergregjeringen gjør Israel til en spesiell 

samarbeidspartner og nå vil USA v/presidenten anerkjenne Golanhøyden som en 

del av Israel. Dobbeltmoral er dobbelt så god moral.  

Inge Jørgensen 

Partiet for lov og rett 

Publisert i Varden og TA 22.03.19 



Så er vi der igjen. FrP er i hardt vær fordi en av deres statsråder måtte ta 

permisjon da hans samboer blei sikta for å ha tent på bilen hans og å legge 

skylda på andre. Samboeren er ikke dømt, så det gjenstår å se om hun er skyldig. 

FrP hadde en innvandret, innvandringspolitisk talsmann som svindla til seg 

reisegodtgjøring ved Stortinget. Han mista sine verv i partiet, men han er fortsatt 

medlem og representerer FrP på Stortinget. Finansministeren leide hytte billig 

av Norges rikeste mann som er «belønnet» med verv i et etisk råd. Eller var det 

omvendt? Det siste vanskelige er samrøret mellom politikere og en lukket 

kommunikasjonsbransje hvor hovedpoenget for bransjen er å øve innflytelse og 

veien til korrupsjon er kortere enn kortest. Lederen i og finansministeren fra FrP 

har kontakt med den permitterte justisministeren fra samme parti gjennom 

ansatte i et kommunikasjonsbyrå, ikke direkte, angivelig fordi disse er gamle 

venner med justisministeren. Noen av oss sliter med å ha tillitt til politikere. 

Partiet for lov og rett bidrar ikke til å oppheve mistilliten. 

Inge Jørgensen 

Gruvedrift og deponi  

Publisert i PD 22.02.19 

Jeg har driti på draget. Det har Per Solli og Torbjørn Røe Isaksen påvist. Jeg 

takker for det. Solli viser hvordan Venstre er et naturvernparti og Isaksen viser 

at de lytter til lokalsamfunnet. Kvalsund kommune ønsker kobbergruvene 

velkomne. Det var driftssamene og naturvernere som var imot. Kanskje vi kan 

lese Isaksens innlegg i PD 20.03.19 som at regjeringen vil lytte til 

lokalsamfunnet også i deponisaken? 

Inge Jørgensen 

Deponi og kobbergruve 

Publisert i Varden 15.02.19, i TA 16.02.19 og i PD 19.02.19 



Regjeringen har vist svak miljøbevissthet og overkjørt lokal næring i Finnmark. 

Det er åpnet for kortsiktig gruvedrift i Kvalsund. Følgene vil bli en rasert 

fjordarm og et rasert reindriftssamfunn som ville ha gitt næring i århundreder 

framover. Vedtaket legger føringer også for deponiet i Brevik. Lokalsamfunn 

blir ikke hørt når storsamfunnet, slik det defineres av regjeringen, vet bedre. En 

kan bare ane hva næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingspolitiker 

Bård Hoksrund vil komme med av irrelevante argumenter den dagen det blir 

vedtatt deponi i Brevik. 

Velg rett, sier nå jeg. 

Inge Jørgensen 

Lydhør velger 

Rød eller blå ordfører? Rød selvfølgelig. 

Publisert i Varden og PD 12.02.19 

Jeg har stor sans for Høyres Emilie Schäffer. Hun skriver godt, i et vennlig 

språk, med tydelige poeng. Men fri og bevare meg, ordfører bør hun ikke bli. 

Tvert om anser jeg det som farlig å få en markedsliberalist som Schäffer som 

ordfører. Private med sugerør i fellesskapets lommebok er utrivelig. I disse 

dager er to av de private tjenestyterne Schäffer omfavner, Aleris og Adecco, i 

retten for alvorlige forhold. Aleris fordi de leier inn det de kaller private 

konsulenter, som selv mener de har hatt et virke som ansatt (Aleris sparer 

arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjonspenger, sykepenger og de ansatte taper 

tilsvarende). Adecco fordi de har drivi rovdrift på ansatte, denne gangen i 

Danmark (som på Ammerudhjemmet i Oslo i 2011). Slike selskap driver 

systematisk utbytting av de ansatte og underminerer velferdsstaten.  Schäffer 

hevder at de øker valgfriheten til folk flest, noe jeg finner tvilsomt. Ikke gir de 

bedre tjenester heller. Ikke bare utnytter de ansatte på det groveste, de unndrar 

beskatning også, gjennom kreativ skatteplanlegging og fører store overskudd 



uskattet ut av landet. Schäffer gjør seg best i opposisjon. Der er hun virkelig god 

og kan utfordre den rød/blå ordføreren Skien allerede har. 

Inge Jørgensen 

Samvirkene og kapitalens makt 

Publisert i Varden 04.02.19 

Bøndene har sine samvirker, som Nortura som organiserer egg- og 

kjøttprodusenter. Forbrukerne har sitt samvirke, som COOP. Historisk sett har 

samvirkene virket sammen, til beste for folk flest, som en motsats til 

kapitalismens rå maktbruk. Nå er det definitivt slutt. Kapitalens makt har vunnet 

over fellesskapet. COOP beveger seg bort fra sitt ideologiske grunnlag og 

omfavner kapitalismen. Først inngikk de sponsoravtale med Petter Northug som 

forlot Landslaget i ski fordi han kunne tjene mer ved å stå aleine og konkurrere i 

sponsormarkedet på fellesskapets bekostning. Jeg sa opp mitt medlemskap i 

COOP da det skjedde. Nå avslutter COOP sin avtale med Nortura om levering 

av egg. Isteden inngår de avtale med svenske, børsnoterte Den Stolte Hane. Det 

medfører et press på norske bønder som folk flest ikke er tjent med. Endringen 

viser hvordan kapitalismens konkurranseideologi vinner over fellesskapet og 

sosiale forpliktelser. 

Inge Jørgensen 

EU/EØS truer velferdsstaten 

Publisert i TA 01.02.19 og i Varden 04.02.19 

Første mai 1972 gikk jeg i mitt første 1.mai-tog. Det var på Hamar, i det Røde 

Fylket. Jeg var blitt 20 år og bar en plakat; «EEC, en imperialistisk trussel mot 

Norge». EEC var den «Europeiske, økonomiske union» som jeg altså oppfattet 

som en trussel mot et demokratisk samfunn med sosiale forpliktelser. Samme 

året fikk vi i Norge den første avstemningen om norsk tilslutning til EEC. Det 



var forøvrig det året stemmerettsalderen blei senka til 20 år og jeg kunne 

stemme nei. 

Siden den gangen har EEC utvikla seg til EU, Den europeiske union. Og Norge 

har slutta seg til unionen gjennom EØS, Det Europeiske Økonomiske 

Samarbeidsområdet, i 1994. EØS er et frihandelsområde som etter hvert er blitt 

så mye mer. EU har utvikla seg til et diktatur, et kapitalens diktatur. Det sies så 

fint at EU bygger på fire friheter; Fri flyt av kapital, arbeidskraft (mennesker), 

tjenester og varer. Av disse er det bare flyten av kapital som besitter makt. Så 

frihetene er en illusjon, og det har venstresida alltid visst, mens høyresida først i 

det siste har åpna øynene for det. Dvs, høyresida legger skylda for de vanskene 

folk flest opplever på de fremmede, flyktninger og innvandrere, ikke på 

kapitalen som dikterer hvor folk skal bo og hva de skal tjene. EU sjøl har 

illustrert hvordan kapitalen har diktatorisk makt gjennom behandlingen av 

Helles etter finanskrisa og nylig Italia, som ville føre en ekspansiv, økonomisk 

politikk til fordel for folk flest.  

Lavtlønte norske arbeidere har tapt i arbeidsmarkedet de seinere årene på grunn 

av den store arbeidsinnvandringen fra EU-land. Det har Frisch-senteret vist i en 

rapport omtalt i Aftenposten 17.01.19. Arbeidsinnvandring har betydd lavere 

lønninger, sosial dumping og en lavere organisasjonsgrad, noe som igjen har ført 

til en svakere fagbevegelse og dermed en svakere posisjon i forhandlinger. Den 

blå regjeringen har systematisk svekket arbeidsfolks rettigheter, bl.a. vist 

gjennom svakere regulering av korttidsstillinger, innleie av arbeidskraft og 

liknende. Motsatt har de rikeste tjent på den samme innvandringen fordi de har 

kunnet kjøpe tjenester til lavere priser enn tidligere, og slik sett har forskjellene 

økt i samfunnet pga EØS-avtalen.  

EU har beveget seg bort fra demokrati til et teknokratisk styresett. Stadig flere 

beslutninger blir tatt av ymse byråer og ikke av valgte organer. ACER er det 

siste eksempelet hvor energiregulerinsbyrået skal få bestemme over 



energimarkedet i EU/EØS-land. Norge fikk en reservasjonsrett inn i EØS-

avtalen som statsminister Gro Harlem Brundtland sa var til for å brukes. Den er 

aldri blitt brukt. Norge har servilt sluttet seg til alle de direktiver og lovendringer 

EU har vedtatt. Også når de har truet Den norske Modellen og velferdsstaten. Nå 

hevder både NHO og direktørsjiktet at EU vil straffe Norge om en benytter seg 

av reservasjonsretten. Det kan da umulig være riktig? Reservasjonsretten er jo 

en del av avtalen. Likedan hevdes det at Norge vil få en mye dårligere avtale 

under et WTO-regelverk (WTO-World Trade Organization). Men Canada har 

klart det, så hvorfor ikke Norge?  

Nå har vi fått en blåblåblå flertallsregjering som vil videreføre den liberal-

økonomiske tragedien som setter hele velferdsstaten i fare. KrF og Venstre har 

bundet seg til masta og vil ikke lenger kunne være et korrektiv til en regjering 

uten bremser. Retorikken er det ingen ting å si på, men realitetene er tragiske. 

Folk flest får det dårligere enn de fortjener. Usikkerheten mht en demokratisk 

velferdsstat vokser fordi en ikke tar grep mht kapitalens makt over 

samfunnsutviklingen. 

Inge Jørgensen 

Kommentator og analytiker 

 

Privatisering og demokrati 

Publisert i Varden og PD 25.01.19 og i TA 29.01.19 

I Klassekampen og i Utdanning kan en lese hvordan privatisering setter 

demokratiet under press. Private barnehager tar inn barn under ett år som ikke 

har rett til plass, men som kommunene må betale for. Kommuner som opplever 

redusert barnetall vil gjerne redusere antall barnehageplassene. Denne 

reduksjonen må gjennomføres i de kommunale barnehagene da det ikke er 

anledning til å redusere i de private der antall plasser en gang er satt. Alt i 



henhold til lovverket. Sosialisten Kristin Halvorsen var ikke mye forutseende da 

hun i sin regjeringstid ga den private kapitalen fortrinn foran den offentlige. Det 

var hun som sørget for det store barnehageløftet. Det var hun som gjorde det 

mulig å tjene store penger på barnehager, penger som nå akkumuleres på få 

hender og i internasjonale konserner.  

Posten blei konkurranseutsatt og privatisert med det resultat at vi nå opplever et 

postverk som ikke leverer. Legeerklæringer kan ta ei hel uke fra den ene siden 

av byen til den andre mens pasientene lider. Postombæringen på lørdager er 

avslutta og nå står vi foran ombæring tre, kanskje bare to dager i uka. Men de 

private lever i beste velgående og skaper gode overskudd for eierne, ikke for 

folk flest. 

I helsevesenet har vi fått private som gir prioriterte tjenester til de som kan 

betale. Vi har fått et a-folk og et b-folk i og med at private forsikringer gir 

prioritert helsehjelp. B-folket må stå i kø, mens de med betalingsevne går foran. 

De private tjenestene spiser av de samme budsjetter som det offentlige 

helsevesenet, men har fått fortrinn til å behandle, og dermed få betaling for 

tjenester til noen framfor andre.  

Konkurranseutsetting og privatisering setter demokratiet til side. Det er ikke 

lenger politikerne som til enhver tid kan prioritere. Det er kapitalen som 

bestemmer prioriteringene. Jeg frykter engelske tilstander. Der spiller det ingen 

rolle hvorvidt det er Arbeiderpartiet eller de konservative som styrer kommunen. 

Politikerne har fått redusert sin virksomhet til å administrere de privatiserte 

tjenestene. De kan ikke prioritere mellom tjenester til folk flest. Resultatet har 

vært Brexit, folkets nei til kapitalens makt. Med vår nye regjering og en 

privatiseringskåt Torleif Fluer Vikre i kommunaldepartementet, går vi mot økt 

privatisering og etter hvert et demokratisk underskudd. Kapitalen vil bestemme. 

Inge Jørgensen 

Demokrat  



En trist dag for landet 

Publisert i TA 22.01.19 

Vi får en flertallsregjering til høyre. Det vil tjene landet vårt dårlig. Ikke bare får 

vi et større religiøst element innslag i vår hverdag i og med at abortloven blei 

satt i spill. Kanskje ikke så mye, men likevel. Regjeringen vil følge sin 

markedsliberale linje som betyr mer konkurranseutsetting, mer privatisering og 

større ulikheter alt i alt. Frisch-senteret har nylig lagt fram en rapport som 

forteller at immigrasjonen fører til at de lavest lønnede taper i en lønnskamp 

med innvandrerne, mens de høytlønnede vinner i den samme kampen. Det er 

innvandrere fra EU-land som tilbyr det største presset på lønninger og 

arbeidsforhold. EU representerer kapitalens makt over folket gjennom den frie 

flyten av kapitalen, sørger systematisk for at arbeidsfolk taper i kampen for 

rettigheter som beskytter mot utnytting, like så vel som de presser den norske 

modellen med vekt på trepartssamarbeid og dermed et ansvarlig samfunn slik vi 

har kjent det siden før krigen. Høyresiden har ikke vært aleine om å omfavne 

EU gjennom EØS-avtalen, Arbeiderpartiet har vært førende i årevis. Dessverre 

vil vi nå få større forskjeller, flere fattige og et farligere samfunn med en 

borgerlig flertallsregjering. Det er ikke lenger mulig å lede regjeringen inn på 

mer sosiale veier. KrF og Venstre har bundet seg til masten. Det er trist. Vi får 

arbeide for en framtidig endring med det sosiale fellesskapet som mål. 

Inge Jørgensen 

 

Takk til Norge  

Publisert i Varden 27.12.18 og i TA 28.12.18 

Jeg er kjempeglad for at jeg bor i Norge, kjempers fødeland. I vår tid bor vi i 

verdens rikeste land. For 100 år siden var vi ganske fattige. Men grunnlaget for 

rikdommen ble lagt med Gunnar Knudsens virke som venstremann. Gudfar til 

de castbergske barnelover, til konsesjonslovene/hjemfallsretten, til 



voldgiftsdomstolen, til å invitere meningsmotstandere inn i regjering. Han 

utnevnte endog en anarkist til høyesterettsdommer. Vi har kommet langt i 

Norge, med oljefond takket være et forutseende politikerflertall på 1960-70-

tallet, som en motsetning til en frifant som Carl I Hagen som ville gi de 

utenlandske oljeselskapene all råderett over norsk olje. I dag kan vårt oljefond 

investere utenlands, etablere seg i skatteparadiser som Luxemburg og håve inn 

milliarder til våre pensjoner helt etter etablerte regler på verdensmarkedet. 

Dersom et land skulle ønske å beskytte sin industri med tollsatser og annet 

styggedom, endog pålegge ekstra skatter (slik vi sjøl gjorde på 1970-tallet og 

fram til i dag), kan vi gå til søksmål fordi vår framtidige profitt blir 

skadelidende. Slik sett er vi i gode hender. Vårt økonomiske diktatur står ved lag 

og vi kan glede oss over at vi kan opprettholde den norske modellen, og sørge 

for en relativt god fordeling i et hav av ulikhet. Enn så lenge. 

God jul 

Inge Jørgensen  

Brøytebudsjettet i Porsgrunn 

Publisert i PD, Varden og TA 21.12.18 

 

Porsgrunn kommune må ha et enormt budsjett for å møte vinterens snøfall. I 

gata vår falt det i natt 1 cm snø og i morges gikk brøyten 10 ganger forbi 

soveromsvinduet vårt. 

Inge Jørgensen 

En milliard i gjeld 

Publisert i Varden 19.11.18  

NRK forsøker å forklare hvorfor Einar Aas, kraftspekulanten som tapte 

veddemålet om at kraftprisene ville rase i sommer, får beholde hus, biler og 

båter verdt mange millioner kroner, når han fortsatt har en milliard kroner i gjeld 



etter tap på kraftbørsen.  Forklaringen skal være at det er bankene som har et 

problem når Einar Aas skylder dem en milliard kroner, ikke Einar Aas selv. 

Videre skal det være en større sjans for at han vil betale mer av gjelda dersom 

han kommer i jobb igjen. Jobb? Skal han fortsette å gamble med kraftprisene, er 

det det som skal gi bankene pengene tilbake? Burde det ikke være sånn at 

gambling blei forbudt i kraftmarkedet slik uregulert pengespill, som poker, er 

forbudt? Eller står vi igjen overfor kapitalens makt, kapitalens diktatur? 

Diktaturet som gir velferdssamfunnet stadig større utfordringer og som krever at 

folk flest betaler gildet når det går til helvete med spekulasjonene 

Inge Jørgensen 

Jeg melder meg inn i FrP 

Publisert i TA og Varden 16.11.18 

Nå er det mange gode argumenter for å melde seg inn i FrP. Det er uten tvil 

partiet for fest og moro. Med godt arbeid vil jeg kunne nå Stortinget og kunne 

stikke handa i honningkrukka. Honningkrukka er partitilskuddet partiene får fra 

staten, oss velgere, folk flest. I FrP er de rause og fester for mange ganger så 

mye penger som i andre partier. Så derfor, FrP kan vente min innmelding og 

aktive innsats for partiets partylinje. Godt gjort, FrP, virkelig et eksempel til 

etterfølgelse. 

Inge Jørgensen 

Fremtidig FrP’er 

Skogbranner  

Publisert i TA 16.11.18 og i PD 28.11.18 

Vi er forskånet for de veldig store skogbrannene her i landet, men de vi har, har 

vært ille nok. I California har skogbrannene drept mange mennesker, gjerne 

fordi sterke vinder har sørget for lynrask spredningen av brannen. President 

Donald Trump beskylder myndighetene i California for å ha sviktet i arbeidet 



mot brannene. Noen gir ham har delvis rett. Grunnen er at en har latt 

underskogen vokse. Det er ikke lenger beiteområde for sau, geit og kyr. Skogen 

gror igjen, tørkes ut når regnet uteblir og er dermed mat for ville branner i sterk 

vind.  

Her hjemme har vi den samme utviklingen. Det industrielle landbruket holder 

buskapen på bås, mater med importert kraftfôr isteden for å la dyra beite fritt i 

skogen. Med den blå regjeringa vi har, har denne utviklinga akselerert. Det gjør 

det ikke bedre at skogdrift er tapsprosjekt, så ære være dem som fortsatt driver.  

Så her er vi da og venter på brannene. De vil komme når de sterke vindene farer 

over landet. Underskogen vår er tett nok. Det vet vi som ferdes i skogen. 

Inge Jørgensen 

Innsyn i aksjeregistrene 

Publisert i Varden 31.10.18 

Den danske dokumentarfilmen om verdens største skattesvindel gikk på URIX 

18.10.18. Den danske statskassea blei rana for 12 milliarder kroner. Penger som 

kunne gått til tjenester til folk flest. Også norske skattebetalere blei rana, ifølge 

den danske dokumentaren. Med fullt innsyn i skatteregistrene er slik svindel 

mye vanskeligere. Flertallet på Stortinget har ønsket slike skatteregistre og fått 

åpenhet iverksatt. Nå har det seg slik at vår blå regjering vil rulle tilbake denne 

åpenheten. De vil begrense registreringene til de med 25% eierskap og la 

småaksjonærene gå fri for registrering. Det kan leses ut av det nyeste 

statsbudsjettforslaget, ifølge Erika Lie Jor i www.medier24.no 16.10.18. «Det 

skal være overkommelig for aksjeselskapene», sier statssekretær Magnus Thue 

(H) i Næringsdepartementet om rapprteringsplikten, og en løpende rapportering 

av eierskap er visst unødvendig belastende. Høyre viser her en rørende omsorg 

for en liten gruppe investorer og tilsvarende forakt for folk flest. Jeg har selv 

vært aksjonær og vet godt at i våre datatider er aksjonærregistre oppdatert i 



realtid, så en rapportering vil være en smal sak. Åpenhet kan hindre svindel, det 

må da være i statens interesse å hindre svindel? Eller er agendaen til 

næringsministeren å hindre staten innsyn, kontroll og oppfølging slik hans 

filosofiske guru Ayan Rand står for? En liten, svak stat er en god stat, ifølge 

henne. 

Inge Jørgensen 

 

 «FrP’s verdier er ikke annenrangs» 

Publisert i TA 25.10.18 

Bård Hoksrud drar til Riga og tar inn på bordell. 

Terje Søviknes går til sengs med en 16-åring i Langesund badepark. 

Mazyar Keshvari svindler til seg noen hundre tusen kroner med falske 

reiseregninger. 

Siv Jensen leier hytte billig av mannen som leder etikkrådet i Norge, landets 

rikeste mann. 

Sylvi Listhaug forteller at Hareide «slikker imamer opp etter ryggen.» 

Dette uttrykker verdier vi alle støtter opp om. 

Inge Jørgensen 

«Framstiller oss som fryktelige mennesker»  

Publisert i Varden 25.10.18 og i TA 26.10.18 

Dette er Carl I Hagens frustrasjon der Siv Jensen uttrykte at «FrP’s verdier er 

ikke annenrangs». 

Kutt i støtten til tannhelse for folk med dårlige tenner. 

Kutt i støtten til mennesker med cøliaki. 

Kutt i støtten til inkontinente. 

Kutt i den direkte støtten til kommunens arbeid med særlig hjelpetrengende 

innbyggere. 

Kutt i pendlertillegget. 



Økt minstebetaling i barnehagen. 

Dette uttrykker verdier, er det en fremstilling av «fryktelige mennesker»? 

Inge Jørgensen 

Trident Juncture 

Publisert i TA 24.10.18 

Angrepsspillet er i gang. NATO skal øve i Norge. Forsvarsministerens 

undersåtter anbefaler å finne fram champagne og godstol og nyte fyrverkeriet. 

Arbeidsministeren vil støtte gründere og kreative. Jeg bygger en VIP-tribune 

med seks plasser som jeg plasserer på tilhengeren, kjøper inn champagne og 

legger opp ei passende reiserute i øvingsområdet. Plass på VIP-tribunen kjøpes 

på Ticketmaster for kun kr.1100 pr.evenement, champagne inkludert. Rabatt for 

gjentatte opplevelser.  

Inge Jørgensen 

Demokrati og flertallsdiktatur 

Publisert i TA og Varden 23.10.18 

Så får vi tydelig demonstrert at demokrati er en skjør styringsform. I Rogaland 

KrF har de valgt delegater til landsmøtet. En av dem støtter Hareides forslag om 

å gå til venstre i politikken og 14 vil gå til høyre. Blant medlemmene var det 

30% som støttet Hareide. Vår forståelse av demokratiet er at representantene 

skal gjenspeile folkeviljen, ikke alle stille for flertallet. I Rogaland synes de å ha 

brukt den US-amerikansk modellen med flertallsvalg og ikke vår tradisjonelle 

forholdstallsordning. Vi har sett hvordan en flertallsvalgordning splitter folk og 

legger grunnlag for illegitime styreformer. Kristin Clemet advarte mot dette i 

Aftenposten 15.04.18. Flertallet må ta hensyn til mindretallet. KrF i Rogaland 

har demonstrert hvor skjørt vårt eget demokrati er. Partiet vil bli splittet, miste 

sin innflytelse og de som synes det er trist at et lite parti skal få ha så stor makt, 

har vunnet.  



Inge Jørgensen 

Demokrat 

Er Porsgrunn en sjøfartsby? 

Publisert i PD 19.10.18 og i TA 23.10.18 

Det er grunn til å spørre. Ledelsen ved Telemark Museum synes å mene at 

Porsgrunn ikke har en sjøfartshistorie det er verdt å ta vare på selv om 

seilskutetida satte byen på kartet og eksporthavna Porsgrunn var av de største så 

seint som på 1960-tallet. Sjøfartsmuseet i Porsgrunn er lagt ned. Det er ikke 

penger til å drive museet. De pengene som er bevilget er tydeligvis brukt til noe 

annet. Venstrepolitiker Siren Johnsen har fortjenstfullt tatt det opp i Porsgrunns 

Dagblad tirsdag 16.september. Ordføreren utfordres til å svare. Sjøfartsmuseet 

blei åpna i 1990, noen vil si det var lovlig seint. I sommer blei restene lagt ned. 

Det er ikke penger i det å drive et sjøfartsmuseum. Derimot er det penger å hente 

til et Vitensenter, hvis vi skal tro senterledelsen og Telemark Museum.  

Det er kanskje grunn til å minne om at Porsgrunn en gang var Norges største 

seilskipsby. Sangen «Skomværsvalsen» er kjent for de fleste, om seilskuta 

Skomvær av Porsgrund, bygget for Porsgrundsrederiet til Jørgen C. Knudsen i 

1890. Dikteren Hans Reynolds ga oss Porsgrundssangen og mange andre flotte 

sanger fra sjøfartsbyen Porsgrunn, tonesatt og framført av Finn Kikut i utallige 

forestillinger, konserter og foredrag. La oss bare ta denne: 

Sjømannshuse i Paarsgrunn Hans Reynolds – 24.12.1930, første og siste 

vers: 

Sjømannshuse på Maalhau-pønten, de ligger saa fint aa i fre, ut mot ælva, 

vitmåla, vakkert, i sjyggen av store tre. 

Paarsgrunn by, du har ære a huse, allt ær stelt te saa bra, faar di saam har 

lagt aapp fra bøljebruse aa mangen en staarmfull da. 



Sjømannshuset på Moldhaugpønten blei solgt og pengene gitt til oppbygging av 

et sjøfartsmuseum. Der er det ikke lenger «stelt te saa bra». Museet er 

skammelig nok lagt ned. Men noen endring vil vi ikke se med en 

Museums/Vitensenter-ledelse som ikke ser Porsgrunn som en sjøfartsby.  

Inge Jørgensen 

De svarte pengene 

Publisert i Varden og TA 25.09.18 

Det er tid for tilgivelse. Som katolikkene får en syndsforlatelse straks pengene i 

skattekisten klinger. Tantene i Sveits er ikke lenger anonyme, men trer fram i 

full offentlighet. En øyner håp for en bærekraftig utvikling. Når 

skatteunndragelser, svart økonomi, bortgjemte penger og dess like nå åpenbarer 

seg for enhver, er det håp om at velferdsstaten vil overleve. Trusselen kommer 

verken fra et velvoksent NAV, en stor gruppe pensjonister eller barnetrygd sendt 

til Polen. Den kommer fra de svarte pengene og deres tilretteleggere og 

opphavsmenn. En annen sak er at svarte penger finner veien til partiene. Det er 

heldigvis ikke mulig å skjule partibidrag i et åpent demokrati, så en må velge 

rett og sky de som forsøker å skjule partibidrag.  

Inge Jørgensen 

Jobbene kommer, fattigdommen forblir 

Publisert i Varden 15.09.18 og i TA 18.09.18 

En kan lese i The New York Times 11.09.18 at arbeidsløsheten går ned i USA. 

Det er selvsagt bra at folk kommer seg i jobb, men det er et kjempeproblem at 

folk med jobb ikke kan leve av inntektene. I NYT forteller de at problemet er at 

arbeidstakerne i USA ikke får del av det overskuddet de er med på å skape. Og 

grunnen til det igjen, skriver de, er at fagforeningene i USA har mistet 

medlemmer og dermed kraft. Kapitalistene vinner dermed kampen om 

overskuddet. Kanskje husker vi også filmen Bowling for Colombine? Der viser 



filmskaperen Micheal Moore hvordan enslige mødre har flere jobber, er lite 

hjemme, lar ungene klare seg selv og blir kriminelle. Mødrene jobber hardt for å 

skape seg et verdig liv i landet med de store drømmene, og taper. Vi har sett det 

samme i Europa hvor særlig Tyskland har skapt seg store overskudd, samtidig 

som de har en stor gruppe arbeidende fattige. 

Her hjemme har vi regjeringspartier hvis mantra er at det må jobber til for å få 

folk ut av fattigdommen. Samtidig begrenser de fagforeningenes makt og 

innflytelse, svekker rekrutteringsgrunnlaget og lytter mer til kapitalistene enn til 

arbeiderne. Det åpnes også for å svekke arbeidsfolks rettigheter og sikkerhet 

gjennom en svekkelse av arbeidsmiljøloven. Som om det ikke er nok gis det 

skattelettelser til de rikeste mens de generelle velferdsgodene svekkes, alt skal 

behovsprøves og målrettes, «brukerne» av tjenester skal betale for dem, gjerne i 

form av økte egenandeler osv. Når skal de snu? Når skal Høyre/FrP/Venstre snu, 

forstå at den nordiske modellen bygger på et trepartssamarbeid med likeverdige 

parter? At velferdsstaten forutsetter større likheter og ikke større forskjeller? At 

større likheter forutsetter en sterk fagbevegelse? At en må etablere generelle 

velferdsordninger for å legge grunnlag for verdige liv? Får denne regjeringen 

fortsette sin ødeleggende politikk er jeg redd også vi får arbeidende fattige, en 

demontering av velferdsstaten slik vi kjenner den og ytterligere polarisering 

blant folk. 

Inge Jørgensen 

Gatekunst og dekorasjoner 

Publisert i PD 08.09.18 m/bilde og i TA og Varden 10.09.18 m/bilde 

Gatekunstprosjektet i Skien møter kritikk fra «kultureliten», eller de provoserte, 

om du vil. Jeg stusser når Fredrik Bratsberg, dramatiker, ikke bildekunstner, 

vurderer gatekunstprosjektet i Skien til å ha «en marginal kunstnerisk 

dimensjon». Mens Andreas Rishovd i det mer smale segmentet Kunsthall 

Grenland, ser det hele mer som dekorasjoner, enn kunst. Noen mener seg å ha 



tyngde til å foreta slike vurderinger, mens andre nøyer seg med å glede seg over 

vakre malerier. Sjøl møtte jeg den interessante gatekunsten i Sør-Amerika hvor 

den ofte har et politisk budskap, men også kan ha reint dekorative formål som 

understreker det banale. F.eks. slik dette bildet viser en bydel i Valpariso i Chile.  

Dette kan med letthet sammenliknes med maleriet som viser Skien i 1666, som 

vi finner i Kongensgate, og landbruket i maleriet på Skien Aktiemølle. De «bare 

bekrefter», som om det er noe vederstyggelig. Forskjellene mellom disse 

«dekorasjonene» og fargeklattene til f.eks. Inger Sitter og Jakob Weidemann 

kunne ikke vært større. Disse to hadde stormende suksess med nonfigurative 

malerier, uforståelige og utbetydelige for folk flest, men feiret verden over av 

«kunsteliten». Jeg har også vansker med å forstå hvorfor gatekunsten i Skien 

ikke skal kunne «vokse på deg», hvorfor du ikke skal kunne oppdage nye ting 

over tid, over år. Å framstille historien i malerier er da ikke noe nytt. Tommy 

Sørbø malte en gang en italiensk katedral i rein kitchstil. Jeg hadde det på 

kontorveggen i årevis og gledet meg over det hver dag, slik jeg vil glede meg 

over en kunstrunde i Skien sentrum. Jeg vil finne nye vinkler, nye historier å 

sette meg inn i, nye gleder, hver gang. 

Inge Jørgensen 

Turorientering i Bjørkedalen 

Publisert i TA og Varden 04.09.18 m/bilde og i PD 06.09.18 u/bilde 

Bård Hoksrud er blitt landbruksminister. Gratulerer og lykke til. Skogeierne i 

Bjørkedalen kan trenge din hjelp. Der hogges for fullt, men det er ikke buskap å 

se i marka. Elg og annet regjerer. Porsgrunn Orientringslag har satt ut 10 poster i 

skauene hvor freden har senka seg nå som toget er borte. På denne kollen fant vi 

post nr.22. Deilig i skauen en høstdag i september. Anbefales også som trim. 

Inge Jørgensen 

Orientert 



Hvorfor er regjeringen Solberg farlig for landet? 

Publisert i Varden 29.08.18 og i PD 12.09.18 

Vi bør være bekymret av minst to grunner.  Først fordi regjeringen ikke tar 

sikkerheten på største alvor, men hemningsløst skryter av seg selv før de nå må 

ned på kne og be om nåde. Dernest fordi de i gjennom Nye Veier og en 

liberalistisk-økonomisk politikk legger til rette for en kinesisk invasjon. 

Næringsministeren fra Porsgrunn liker konkurranse og lar kommunistisk styrte 

selskaper underby vår egen næring.  Overskuddet fra prosjektene tar de selvsagt 

uskatta tilbake til Kina. Regjeringa må bort før vi blir en kinesisk kolonistat. 

Inge Jørgensen  

Miljøkriminalitet 

Publisert i PD 23.08.18 og et redigert innlegg i Varden 22.08.18 

Jeg gikk en tur opp ved Sykehuset i Porsgrunn. Der fant jeg en helt ny vei midt i 

Bjørntvedtskauen. Det var tippa en mengde grus, planert ut med maskiner og 

ødelagt skauen. Det må da være kriminelt? Da jeg var på vei ned 

Skrukkerødveien blei freden forstyrra av en høy, jevn, ubehagelig during. En av 

beboerne fortalte at det var friskluftanlegget til Sykehuset Telemark. Det som gir 

godt inneklima for pasienter og ansatte gir dermed støy og et ubehagelig 

uteklima for naboene. Det må da være kriminelt? 

Inge Jørgensen 

Hva er det med de blå? 

Publisert i TA, PD og Varden 21.08.18 

Det kan ikke være noen tvil. Den blå regjeringen og støttespillerne er ikke for 

folk flest. Vi hører på NRK-nyhetene mandag den 20.august at vordende mødre 

med betydelig kvalme må betale medisinen sin selv, en medisin de tidligere fikk 

dekket. Det har inntil nå vært gratis å føde barn. Videre kan vi lese i Varden 

samme dag at en elev fra Luksefjell i videregående skole må betale skoleskyssen 



sin selv, der hans eldre brødre fikk gratis skyss. Reglene for gratis skyss er blitt 

endret av den blå regjeringen. Tidligere har vi kunnet lese om hvordan stadig 

flere tilskudd til psykisk utviklingshemmede reduseres, med det resultat at en 

ung voksen ikke lenger har råd til å dra på ferie. Pengene strekker ikke lenger til. 

Erna Solberg framstår som mor godhjerta på TV, som en romslig, omsorgsfull 

mamma for alle. Med de nevnte endringene som rammer noen få mennesker 

som virkelig trenger hjelp, framstår sannheten som tvert imot. Erna og de blå er 

nådeløse mot de som trenger fellesskapet mest. De blå tar fra de som lite har og 

gir til våre rikeste i form av skattelettelser. Det er den usminkete sannhet.  

Inge Jørgensen 

Kraftsituasjonen 

Publisert i Varden 30.07.18 og i PD 01.08.18 

Varmen og mangelen på vann har ført til lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. 

Foruten storsalget til utlandet tidligere i år. Kraftindustrien må øke overskuddet, 

selvsagt, så da selges kraften ut av landet når prisene der er høye. Nå må vi 

importere kraft, til ennå høyere priser. Vi, borgerne, må betale. Alle betaler 

samme pris, Jørgen Hattemaker og Kong Salomo betaler samme pris. Det er det 

samme som flat skatt. Vår blå regjering har økt kraftavgiftene jevnt og trutt i 

deres regjeringstid. De har altså økt de indirekte, flate skattene for alle, mens de 

har gitt store skatteletter for de som har store penger i aksjer, bedrifter og slikt. 

Nå er den kraftkrevende industrien bekymret for de høye kraftprisene. Samtidig 

vil en etablere en særdeles kraftkrevende industri i Skien, Site Telemark, en 

kjempestor datapark. Det kunne sikkert vært vel og bra, men denne industrien 

betaler ikke skatt. Den er etablert i skatteparadiser. Videre er den lova lavere 

eiendomsskatt i Skien enn det vi andre må ut med og den er lova lavere 

kraftavgifter enn annen industri. Så hvordan skal vi da forstå kraftpolitikken? Er 

det krise slik den kraftkrevende industrien framstiller det, eller er det god 



samfunnsøkonomi å gi bort enorme kraftmengder til utenlandsinvestorene som 

ikke bidrar til fellesskapet? 

Inge Jørgensen 

Forurensing og demonstrasjoner 

Publisert i PD og Varden 27.07.18 og i TA 28.07.18 

Vi husker godt den gangen Bellona og Fredric Hauge klatra opp pipene til Norsk 

Hydro for å markere at de ville stoppe forurensinga på Herøya. Dioksiene skulle 

bort. Det er lenge siden nå, 30 år. Nå er det andre som protesterer mot 

forurensing i Grenland. Bellona og Hauge går inn for giftdeponi i 

Norcemgruvene i Brevik, et deponi som vil forurense fjordene våre. Andre vil 

legge seg i lenke over Brevikstrømmen og stoppe deponibåtene fra å komme 

opp til det framtidige kaianlegget under Flauene. Norge trenger et giftdeponi, 

men vi trenger ikke importere gift for å fylle gruvene. Importen må til for at 

anlegget skal bli økonomisk lønnsomt for eirene. Vi andre protesterer og ønsker 

reine fjorder og ikke lønnsomhet for noen få. 

Inge Jørgensen 

Fotball i 33 år 

Publisert i TA og Varden 26.06.18 

Det er VM i fotball og Sverige har nettopp skåra mot Tyskland. Et fantastisk 

mål etter et flott oppløp. Det er akkurat nå jeg i glimt minnes de mange 

spektakulære skåringene som er kommet i kampene til GLAK, Grenland 

Leddbånd- og Achilleklubb. De første ti-elleve åra spilte vi i gymsalen til 

Uthauen skole. Målet det var lite, men ballen måtte ha fart. Tre mann på hvert 

lag jeina det vi kunne, opp og ned på banen inntil en av oss satte ballen i mål, 

strakte armane i været og jubla. Noen ganger blei ballen bussa i mål, eller 

krangla den inn, som andre ville ha sagt. Bussane var tre skjeggete gubber med 

lav ballfølelse, men skåre kunne de. Andre ganger blei det spilt et soignert 



lissespill med perfekt timing, rett i nettmaskene, målet var 45 cm høyt og 65 cm 

bredt. De siste mer enn 20 åra har vi spilt i gymsalen til Skogmo videregående 

skole. Der kan vi oppleve flotte langskudd, fra den ene enden til den andre, rett i 

kassa. Gleden over å skåre er like stor i dag, 33 år etter starten. Så vi jubler med 

svenskene. Men fotball er best i praksis, så nå må vi finne sammen i en 

ballbinge nær oss. 

Inge Jørgensen 

Fotballspiller 

Løgneren Listhaug 

Publisert i TA og Varden 20.06.18 og i PD 23.06.18 

Sylvi Listhaug har gjort det igjen. Hun har løyet for folket. «Ap og byrådet i 

Oslo kaster ut de eldre på St. Halvardshjemmet i Oslo. Beboere og pårørende 

gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere 

ingen skam?» Det var Sylvi Listhaug selv som sørget for at romfolk fikk bruke 

sykehjemmet. Det skjedde mens hun var statsråd og forbarmet seg over 

romfolket som frøys. Beboerne ved sykehjemmet fikk andre botilbud fordi 

sykehjemmet deres ikke lenger holdt akseptabel standard. Et krav Sylvi Listhaug 

selv hadde talt for. Det er å håpe at vår egen eldretalsmann, Bård Hoksrud, føler 

den skammen Listhaug mangler, går ut og irettesetter løgneren og sørger for at 

også FrP framstår som et ærlig parti.  

Inge Jørgensen 

Sletting og blokkering 

Publisert i PD 21.06.18 

Vår ordfører har slettet og blokkert eierne av Øvre Frednes fra sin Facebook-

konto. Så vidt jeg kan forstå må det være ulovlig. Når en politiker benytter 

sosiale medier i sin strategi for å nå ut til velgerne, må ALLE ha tilgang, ikke 

bare de man liker, eller bare de med de «riktige» meningene. Dersom eierne av 



Øvre Frednes opptrer på kanten av loven bør de anmeldes, ikke blokkeres. 

Inge Jørgensen 

Lykkelig aktiv uten Facebook 

Brøytestikker 

Publisert i Varden 30.05.18 og i TA 31.05.18 og i PD 07.06.18 

Våre veier merkes med røde brøytestikker av plast. De forblir i naturen som 

søppel med alt hva det innebærer av miljøproblemer. Det triste med dette er at 

det er helt unødvendig. Det finnes gode alternativer. Da jeg jobba på Uthauen 

skole for elever med lærevansker på 80-tallet hadde elevene i videregående 

hvert år i jobb å rydde skogsområdet Svartskauen på Bølehøgda og spikke 

brøytestikker. De tjente penger på det, penger som kunne brukes til leirskole og 

annet. Elevene gjorde et nyttig arbeid, noe som ga selvtillit og status, gode 

følelser og en erkjennelse av å bidra til samfunnet. Arbeidet ga elevene 

erfaringer med bruk av øks, sag og kniv. Videre ga det dem erfaringer med tall, 

mengder, penger, økonomi, planlegging, fordeling mm. Alle disse godene blei 

borte da det blei «billigere» å bruke brøytestikker av plast. I det lange løp tror 

jeg samfunnsregnskapet har gått kraftig i minus med brøytestikker av plast 

framfor brøytestikker levert av elevene ved Uthauen skole og tilsvarende. 

Inge Jørgensen 

Fritt skolevalg, en krenkelse 

Publisert i PD og TA 26.05.18 

Elever skal slippe å bli krenket av lærere. Det sier loven. Men hva når elever blir 

krenket av reglene i samfunnet, når det frie skolevalget gir dem plass på en skole 

ingen vil gå på? Hvem har da frihet? Den nyliberalistiske verden vi alle er en del 

av, tilbyr mange av oss få valg, om noen. Elever som presterer dårlig på 

karakterskalaen har ingen valg. Slik er den nyliberalistiske verden. Krenkende. 

Mens loven forbyr klassedeling på grunnlag av evner, religion og rase, er fritt 



skolevalg på grunnlag av karakterer en gjennomgripende klassedeling som 

krenker. Telemark har ikke en slik inndeling, men Vestfold har. Så hva blir det i 

framtida. Skal vi krenke, eller skal vi la være? 

Inge Jørgensen 

Med 44 år i skoleverket 

Datasenter i Skien 

Publisert i Varden 24.05.18 og i PD 29.05.18 

Neste uke skal Skien kommunestyre vedta utbygging av et datasenter i Skien. 

Det bør de la være. Grunnen er enkel. Et datasenter krever infrastruktur, og 

denne betales vanligvis av skattebetalerne. Det er vedtatt at datasenteret skal 

slippe eiendomsskatt til kommunen. Det er også vedtatt at El-avgiften skal 

reduseres. Vi snakker om veldig store bygninger og veldig store mengder 

elektrisk kraft og dermed veldig store inntektstap for stat og kommune. 

Datasenteret er tenkt å tiltrekke seg giganter som Google. Vi vet at Google 

betaler minimalt med skatt til Norge, og dermed står vi igjen med de fast 

ansattes skattebidrag. De er beregnet til 120 personer, dvs. nesten ingen sett i 

forhold til de store investeringene og den kapital som genereres fra datasenteret. 

Skatteinngangen fra datasenteret vil dermed aldri kunne dekke infrastrukturen, 

langt mindre andre samfunnsmessige forpliktelser. Altså må skattebetalerne 

betale for at utenlandske dataselskap skal få utnytte vår grønne kraft. Da Norge 

bygget ut oljeindustrien var skattene for utbyggere og utvinnere betydelige. De 

bidro til å bygge den norske velferdsstaten. Den politikken som nå føres vil rive 

ned velferdsstaten. Uten skatteinngang, ingen velferd. Enklere blir det ikke. 

Inge Jørgensen  

Hvem eier nedfallsfrukten? 

Publisert i TA 08.05.18 og i Varden 09.05.18 



Karl Marx er 200 år i år. Tidlig 1840-tall skreiv han et stykke til forsvar for de 

fattige som plukket nedfalne greiner, trær og liknende. Preussen fikk nytt 

lovverk som kriminaliserte disse nedfallsplukkerne. De, på sin side, hadde 

plukket nedfallsfrukten i årevis og var avhengig av de nedfalne greiner for å få 

varme i sine fattige hjem. Så hvem var da tyven? Kan vi dra det til våre dager? 

Kan det være at lovverket forfordeler de besittende framfor de nødstedne? Det er 

mye som tyder på det. Formuesskatten senkes, mest for de besittende, mens 

barnetrygden står stille, til sorg for de fattige. Arbeidsmiljøloven svekkes, til 

glede for de besittende og til plage for de som trenger lovpålagt beskyttelse. For 

å endre samfunnsforholdene må en ha makt. I dag er det kapitalen som besitter 

mest makt og som dikterer samfunnsforholdene. Jf. Øystein Spetalen og Stein 

Erik Hagen som betaler FRP og Høyre for å endre samfunnet så det gagner dem. 

Men sammen er vi sterke. Det var derfor Marx postulerte; Arbeidere i alle land, 

forén dere. 

Inge Jørgensen 

Gratis aktivitet 

Publisert i Varden 21.04.18 og i PD og TA 24.04.18 

Det skrives mye om barnefattigdom i Norge. Det bygges klatreparker og andre 

parker som koster skjorta og som blir uoppnåelige for fattige familier. Da er det 

godt å vite at vi også har noen kjempefine, meningsfulle aktiviteter for barn i 

alle aldre. Porsgrunn Orienteringslag har fyllt byområdene med poster en kan 

lete opp etter kart en kan laste gratis ned fra nettet, eller hente på biblioteket 

eller i butikker i byen. Vi har også Ti-topperen for de mer utagerende 

trimmerne. Toppturer gir en egen følelse av mestring og ofte er det en fantastisk 

utsikt fra toppen. Det er bare å aktivisere seg, helt uten å måtte betale i dyre 

dommer. 

Inge Jørgensen 



En stor takk til redaktøren i Varden 

Publisert i Varden 24.03.18 

Tom Erik Thorsen vil så gjerne takke (Varden 21.04.18). Det er for lite takking i 

våre dager. Han takker Christian Tybring-Gjedde i FRP for å illustrere at 

partiprogrammet ikke betyr noe som helst, så lenge en kan fremme populistiske 

saker. Frihet for alle, men ikke for de fattige, færre byråkrater, men ikke med 

FRP i regjering, skattelette til alle, men mest til de rikeste, lavere avgifter, men 

ikke til de som trenger det osv. Tusen takk, Thorsen. Nå er vi to som takker FRP 

for vise oss at partiet ikke er til å stole på. En fare for demokratiet, spør du meg. 

Kanskje bør vi forby dumskap i politikken, heller enn et høyt antall barn blant 

de fattige? 

Inge Jørgensen 

Den nye kirkegården 

Publisert i PD 14.03.18 

Jeg ser i avisa at Eidanger kirkegård snart vil mangle plass. Det bør være helt 

unødvendig å benytte store, åpne arealer til gravplasser for kommende avdøde. 

La oss gjøre som spanjolene og flere med dem, bygge kirkegårder som hus, 

rekkehus, blokkleiligheter og liknende. Bildet er fra kirkegården i Altea, en 

spansk by ved Costa Brava som er full av nordmenn, som så mange andre 

spanske byer. Kirkegården der er en turistattraksjon fordi den er så vakker. Det 

er blomster i nesten hver eneste grav. I hver grav kan det være flere mennesker, 

effektivt, sosialt og altså, vakkert. Sånn kan vi gjøre det i Porsgrunn også. En 

slik måte å begrave våre døde på er ikke ukjent nå som vi har så mange 

norskspanjoler blant oss.  

Inge Jørgensen 

Takk, Jan Løkslid 

Publisert i PD 12.04.18 



Svaret ditt om Colorline i PD 07.04.18, som får registrere seg i Norsk 

Internasjonalt Skipsregister, NIS, viser med all ønskelig tydelighet at FRP har 

større forståelse for aksjonærene enn for arbeidsfolka. Et Colorline registrert i 

NIS vil øke aksjonærenes utbytte, bidra mindre til velferdssamfunnet ved lavere 

lønninger, lavere skatter, utenlandske arbeider med lav lønn osv. Helt i tråd med 

det som har skjedd i den «norske» flåten i NIS. Der er det nesten ikke norske 

sjøfolk igjen. De som nå arbeider i Colorline må finne seg annet å gjøre, 

eventuelt få hjelp av NAV. Slik vil FRP-politikken øke forskjellene i samfunnet. 

FRP framstår nok en gang som partiet for rikfolk flest og dermed en trussel mot 

velferdssamfunnet. 

Inge Jørgensen 

 

Løvinnen og lammet 

Publisert i Varden 09.04.18 

 

Nylig avgått justisminister, Sylvi Listhaug, går inn i helse- og omsorgskomiteen 

på Stortinget. I en pressemelding fra Frp uttrykte Listhaug stor glede over å 

skulle jobbe sammen med stortingsrepresentant Bård Hoksrud (bildet nederst på 

siden) fra Telemark: Bård Hoksrud, verdens snilleste Frp-er, helsepolitisk 

talsmann for 

Frp, med omsorg for både syke og eldre, skal heretter kampere sammen med 

Frp’s løvinne. Kanskje blir første innspill at hijab blir forbudt i sykehus og 

eldreomsorg? Kanskje vil det bli stilt krav om norskferdigheter i helse og 

omsorg? Kanskje ville også nonnene, som fra 1892 sørget for godt stell på St. 

Josephs sykehus i Porsgrunn fram til det blei nedlagt i 1984, ville måttet slutte å 

bruke sitt tradisjonelle hodeplagg, og kanskje ville de blitt nektet å utføre sin 

gjerning fordi deres gebrokne norsk, sterkt preget av tysk, ikke lenger holdt mål? 

Det skal sikkert føres kamper om privatisering av både sykehustjenester og 



eldreomsorg, slik at de som virkelig kan betale, får «frihet» til å velge å avslutte 

livet på første klasse, mens vi andre må ta til takke med den vanlige kommunale 

omsorgen. Bård vil være enig, men han får jommen noe å bryne seg på om han 

fortsatt skal være Frp’s talsmann. 

Inge Jørgensen 

 

Løvinnen og lammet 

Publisert i PD og TA 06.04.18 

Bård Håksrud, verden snilleste FRP’er, helsepolitisk talsmann for FRP, med 

omsorg for både syke og eldre, skal heretter kampere sammen med FRP’s 

løvinne. Kanskje blir første innspill at hijab blir forbudt i sykehus og 

eldreomsorg? Kanskje vil det bli stilt krav om norskferdigheter i helse og 

omsorg. Kanskje vil også nonnene, som fra 1892 har sørget for godt stell på 

St.Josefs sykehus i Porsgrunn, måtte slutte å bruke sitt tradisjonelle hodeplagg, 

og kanskje ville de bli nektet å utføre sin gjerning fordi deres gebrokne norsk, 

sterkt preget av tysk, ikke lenger holder mål. Det skal sikkert føres kamper om 

privatisering av både sykehustjenester og eldreomsorg, slik at de som virkelig 

kan betale, får «frihet» til å velge å avslutte livet på første klasse, mens vi andre 

må ta til takke med den vanlige kommunale omsorgen. Bård får jommen noe å 

bryne seg på. 

Inge Jørgensen 

Eldre 

Mobber eller mobbet 

Publisert i Varden 20.03.18 

Arbeidet mot mobbing er et satsingsområde i skolen. Det er formulert i loven at 

mobbing skal følges opp og det er gitt detaljerte regler for hvordan. Dette er et 

sisyfosarbeid. Det er nemlig ikke åpenbart hva som er mobbing, hvem som 



mobber og hvem som er mobbet. Det blir ikke lettere for lærere når 

voksenverdenen ikke går foran med et godt eksempel. I Varden 19.03.18 skriver 

Harald V Eikland at han mener Sylvi Listhaug blir mobbet. Andre mener at 

Listhaug mobber, f.eks. når hun sier at Knut Arild Hareide «sleiker imamer 

oppetter ryggen.» Eksemplene kunne vært mange. Mobbearbeidet i skolen 

kommer ingen vei så lenge våre politikere ikke går foran med et lysende 

eksempel og voksne ellers følger etter som best de kan. 

Inge Jørgensen 

Demokrati og rettsstat  

Publisert i PD 16.03.18 

Justisminister Sylvi Listhaug har ønsket å svekke rettsstaten ved å la 

embetsmenn avgjøre om personer mistenkt for å være terrorister skal miste sitt 

norske statsborgerskap (forutsetningen er at de har dobbelt statsborgerskap). I 

følge PST gjelder det muligens 5-10 personer. Listhaug har fått med seg FRP og 

Høyre på dette, som betyr at det ikke lenger skal være domstolene som skal 

avgjøre saken, men altså embetsverket. Listhaug/FRP vil også endre 

beredskapsloven slik at en skal kunne innføre unntakstilstand for mindre 

alvorlige forhold enn i dag, og uten å gå veien om Stortinget. For å få til det har 

hun satt i gang en utredning som justiskomiteen har sagt nei til. Listhaug/FRP 

bryr seg lite og turer fram etter eget hode. Det er forståelig at Listhaug/FRP vil 

svekke rettsstaten og demokratiet, det ligger i partiets natur, men at Høyre vil bli 

med, er overaskende. Listhaug benytter seg av falske anklager overfor andre 

partier, nå Arbeiderpartiet. Det er ikke overraskende. Retorikken vekker minner 

om andre hardtslående politikere som brauter seg fram til makta, noen nyere, 

andre litt lenger tilbake i tid. Dessverre evner ikke statsministeren å ta grep, så vi 

kan fortsatt forvente angrep på demokrati og rettsstat under Listhaug/FRP’s 

styre.  

Inge Jørgensen 



 

Økende forskjeller 

Publisert i TA 08.03.18, i PD 15.03.18 og i Varden 19.03.18 

Forskjellene øker mer enn før her i landet. Vår blå regjering har sørget for at de 

rikeste blant oss slipper unna skatter som hittil har rammet dem hardere enn folk 

flest. Nå vil de også sørge for at aksjeeiere får enda større utbytter mens 

arbeidsfolk får lavere lønn. Eksempelet er Colorline som får registrere seg i 

Norsk Internasjonalt Skipsregister. Colorline leverte et overskudd på 516 

millioner kroner, men det er tydeligvis ikke nok. Nå vil de ansette utlendinger på 

fergene til Danmark og Tyskland med langt lavere lønninger enn det norske 

mannskapet. Slik vil Colorlines overskudd bli enda større, mens det norske 

mannskapet enten mister jobben eller må akseptere de nye lønningene. 

Den blå regjeringa har også sørget for at arbeidsfolk mister trygghet for jobb og 

lønn gjennom endringer i arbeidsmiljøloven som tillater større grad av innleid 

og midlertidig arbeidskraft. Da endringene blei vedtatt var forutsetningen at 

flere skulle komme i fast arbeid. Det har ikke skjedd, men de blå vil ikke endre 

arbeidsmiljøloven. Den gir nemlig arbeidsgivere større makt over usikre 

arbeidstakere og anledning til lønnsnedslag og oppsigelse av kritiske røster.  

Avgiftene har økt med den blå regjeringa. Partier for nedsettelse av skatter og 

avgifter har sørget for at folk flest får økte utgifter gjennom avgifter, mens de 

som har mest slipper skatter og betaler avgifter som alle oss andre. Dvs, 

avgiftene senkes også, f.eks. motorkraftavgiften. Det medfører at de som har råd 

til båter i millionklassen slipper unna et lavere kronebeløp og dermed bidrar 

mindre til fellesskapet enn før, mens de som ikke har råd til båt, sparer ingen 

ting. 

Forbruksgjelda øker i Norge. Det er de som ikke har store nok inntekter til 

ønsket forbruk som låner penger. Det er ikke de som har millioninntekt og store 



formuer. De blå bekymrer seg, i ord, men ikke i handling. Vi trenger en helt ny 

økonomisk politikk her i landet, ellers dør demokratiet og det skapes rom for 

autoritære bevegelser som gjerne erklærer unntakstilstand for små krisepregede 

hendelser. 

Inge Jørgensen 

 

Norge selger i Longyearbyen 

Publisert i Varden 08.03.18 

Nå har vi sjansen før kineserne overtar. Eiendomsmegler 1 selger 84 leiligheter i 

fem leilighetsbygg i Longyearbyen. Salgssummen er 77 millioner kroner. I dag 

er årlig leieinntekt 7,7 millioner kroner. Hvilket tilbud. Hvilket potensiale. 

Toromsleiligheter i Norges heteste turistområde til under en million pr.enhet. 

Jeg erkjenner at min pekuniære situasjon ikke innbyr til å melde meg på som 

interessent. Men om mine investeringer på børsen hadde vært vellykkede, ville 

jeg ha gripi sjansen. Nå er det beste jeg kan håpe på at eiendommen forblir på 

norske hender, at norske investorer som betaler sin skatt til Norge, kjenner sin 

besøkelsestid og kjøper. Ellers kommer kineserne, de mest vellykkede 

kapitalistene i vår tid ved siden av US-Amerikanske IT-selskaper. Ingen av disse 

skatter til Norge, så et salg til utlendingene vil være reint tap for oss alle. 

Inge Jørgensen 

Ville vært investor 

Demokrati under angrep 

Publisert i TA 07.03.18 

«Demokrati ingen selvfølge» er overskriften til et leserinnlegg Jørn Inge Næss 

(FrP) har i avisene i disse dager. Han holder et kraftfullt innlegg om demokratiet 

og hvordan mange bruker av sin fritid for å utøve politisk lederskap i Skien. 

Bakgrunnen er tanker om å redusere antall folkevalgte i Skien kommunestyre 



betydelig. Jeg er helt enig med Jørn Inge Næss, demokrati er ingen selvfølge. 

Det er snarere slik at demokratiet er under angrep. Etter min mening er det ikke 

antallet representanter som bekymrer mest, men hvordan en rekke forhold 

avdemokratiseres og gjøres til gjenstand for pekuniær ledelse. Det vil si at 

pengene styrer og god ledelse er den som får best resultat på bunnlinja. 

Opprettelsen av kommunale selskaper er et eksempel på hvordan politikere 

avsetter seg selv og lar markedstenkning bestemme, som med Porsgrunn 

Utvikling og Kontorbygg A/S. Privatisering av tjenester går i samme retning. I 

England har privatiseringen gått så langt at det ikke lenger spiller noen rolle 

hvem som styrer, det handler nå kun om å fordele de inntektene kommunen har 

til de ulike private aktørene, ikke å prioritere. Et annet eksempel er hvordan 

kapitalen kan diktere betingelsene for investeringer ved å flytte pengene dit de 

gir høyest avkastning. Site Telemark er det siste lokale eksempelet. 

Investeringer i Site Telemark krever lave skatter og avgifter og små bidrag til 

fellesskapet. På nasjonalt nivå har vi i disse dager en kamp om overføring av 

makt fra nasjonalt nivå til ACER, EU’s energitilsyn som skal sørge for at 

energipolitikken frigjøres fra demokratisk styring. EU har lenge beveget seg bort 

fra demokrati og til markedsstyring, fra fire friheter til kapitalens diktatur. Slike 

ting bør bekymre Jørn Inge Næss. 

Inge Jørgensen 

Demokrat 

To milliarder kroner 

Publisert i Varden og TA 06.03.18 og i PD 07.03.18 

Det brukes to milliarder kroner hvert år på kreftmedisiner vi ikke vet om virker. 

Det er en olemic hvert år. Det er mye penger. Stortinget bruker nå mer enn en 

olemic på et garasjeanlegg mm som vi ikke vet om virker, og vi vet heller ikke 

sluttsummen. Stortingspolitikerne vil ikke betale garasjen av egen lomme selv 

om de er ansvarlige. Det er omtrent slik bankene ikke ville betale sitt eget casino 



da aksjemarkedet gikk til helvete i 2008. Vi sitter igjen med at folket betaler, 

både for Stortingspolitikerne (politikerforakten er ikke langt unna), bankvesenet 

(forakten er på plass) og legemiddelindustrien (ditto). Hva må til for å få 

edruelig styring her i landet? Jeg har registrert at sykehuseklovner er et godt 

tiltak. 

Inge Jørgensen 

Site Telemark 

Publisert i Varden og PD 28.02.18 og i TA 05.03.18 

Det skrives informativt om Site Telemark i avisene for tida. Jeg var så heldig å 

høre Leopold Løvenskjold foredra om Site Telemark her om dagen. Det var et 

interessant, opplysende og tankevekkende foredrag framført med humor. Site 

Telemark er initiert av Statkraft og har som målsetting å etablere et gigantisk 

datasenter i et flatt landområde nord i Skien kommune, et område tre ganger så 

stort som Herøya industripark eller mer. Et gigantisk datasenter vil kreve en 

gigantisk investering i en stabil og uavbrutt krafttilgang foruten store 

investeringer i infrastruktur, gjerne betalt av det offentlige. Etableringen av 

datasenteret vil generere noen tusen arbeidsplasser over en tiårsperiode. Deretter 

vil bemanningen bli så lav som 100-120. Men en regner med at etableringen vil 

gi positive sideeffekter for distriktet slik de opplevde i Luleå, langt nord i 

Sverige hvor Facebook har etablert seg. Der er det så langt generert hele 240 nye 

arbeidsplasser og skapt ny optimisme for det lokale næringslivet. Det 

sammenliknes med etableringen av Norsk Hydro på Herøya når det gjelder 

betydningen for distriktet. Hydro bidro til tusenvis av arbeidsplasser over mange 

tiår. Site Telemark vil ikke komme i nærheten av slike tall, dessverre. 

En burde kanskje ønske et slikt datasenter velkommen til Skien. 100 

arbeidsplasser er 100 arbeidsplasser. Men en registrerer at det ikke skal betales 

de samme skatter og avgifter som annen industri. Det skal gis fritak for 

eiendomsskatt, i motsetning til det annen industri må betale. Det skal også gis 



lavere avgift på elektrisk kraft, i motsetning til det andre må betale. Det blir 

oppgitt at det må til for å tiltrekke seg slike store investeringer. De firmaene som 

er aktuelle er alle gigantiske pengemaskiner som kan diktere vilkårene for 

investeringer. Men hva skal de da gi tilbake til samfunnet annet enn de 100 

arbeidsplassene? Vi vet fra før at internasjonale IT-giganter ikke betaler skatt. 

Så Site Telemark vil bli en gavepakke til de som har mye fra før. I og med at 

kraftbehovet er så enormt må vi forvente en økning i el-prisene. Vi må alle 

betale for dette, ikke bare den kraftkrevende industrien. Konklusjonen ser ut til å 

bli at folk flest må betale for å få gigantiske dataanlegg i vårt nærområde uten at 

vi får annet enn smuler tilbake. Jeg registrerer at Marte Gerhardsen i 

Tankesmien Agenda problematiserer demokratiets problem med kapitalens 

konsentrasjon og utvikling i Aftenposten 26.02.18. Skien bystyre har her 

anledning til å vise godt lederskap og ikke legge seg helt flate for kapitalens 

diktat om lavere kostnader enn annen industri i området. 

Inge Jørgensen 

 

Pensjon, moral og NAV 

Publisert i Varden 20.02.18 

NAV-direktøren i Telemark går til frontalangrep på pensjonistene i Varden 

torsdag 15.februar. Varden hjelper til som best de kan, med krigstyper på forsida 

av avisa. Problemstillingen er at noen mottar både full pensjon og dagpenger fra 

NAV, nettopp slik det er meningen etter det nye pensjonsregimet som 

politikerne har vedtatt. NAV-direktøren gir uttrykk for at det er umoralsk å 

motta dagpengene så lenge en ikke er «reelt arbeidssøkende.» Slik jeg forstår det 

er de som følger NAV’s prosesser med jobbsøkerkurs og diverse andre ting som 

ikke fører til en arbeidskontrakt, de er moralsk høyverdige, mens de som synes 

dette er bortkasta, blir hjemme og bare venter på et jobbtilbud, de er umoralske. 

Regelverket er svært komplisert, så komplisert at NAV-ansatte heller ikke 



mestrer det. NAV gjør selv feil, det er noen mennesker som får mindre utbetalt 

av NAV enn det de har rett til, uten at vi sier at de NAV-ansatte er umoralske av 

den grunn. NAV-direktøren bør rette sitt skyts mot politikerne som har laget en 

pensjonsreform det ikke er mulig å forstå, og hvor reglene gir grunnlag for 

moralisering på tynt grunnlag. 

Inge Jørgensen 

Pensjonist 

Den høyeste lykke 

Publisert i TA 16.02.18 

Jeg leser Arundhati Roys bok Ministeriet for den høyeste lykke. Det er en 

skjellsettende opplevelse. Helt på slutten leser jeg et dikt: 

Hun døde i sitt bur, den vesle fuglen. Med noen siste ord til fuglefangeren. 

Vennligst ta vårens grøde Og stapp den opp i den forgylte ræva di. 

Språket til Roy er ikke polert, snarere rått. I alle fall når hun skal skrive folkets 

historie. Folket til Roy er de fattige. De undertrykte, de utnyttede. Det indiske 

samfunnet er mer sammensatt enn vårt, kulturelt, etnisk, historisk, religiøst. Dvs, 

det finnes ikke maken. 

Når jeg leser kommer jeg i tankene på vårt eget, homogene samfunn, utfordret 

av flyktninger og innvandrere, i noens øyne. Slik vi engang sjøl utfordret og 

formet nye samfunn. Som England, Skottland og Wales (kirkene ble bygd i daler 

lite synlig fra kysten for ikke å bli ødelagt, som i St.Davis i Wales). Eller som i 

Chicago hvor nordmenn giftet seg med nordmenn, ofte søskenbarn, for å la det 

bli i slekta.  

Nå utfordres vi av globaliseringen, som i realiteten betyr den globale 

kapitalismen. Våre hjemlige kapitalister har forstått det. Det foreslås å kutte 

skattene slik Trump har gjort, for å bevare «konkurranseevnene». Regningen 

utsettes til kommende generasjoner. Det handler om konkurransen mot bunnen. 



Det sosiale samfunn er slutt. Herfra gjelder bare konkurranse. Den som kan 

betale vinner. Fellesskapet forvitrer og vi står alene tilbake. Mor er på anbud, 

jente i barnevernet er på anbud, og den som kan betale vinner. Ingen vil lenger 

betale for fellesskapet og fellesløsningene. Snart har vi det indiske samfunnet 

her også. Kastene, de økonomiske kastene, er underlagt kapitalen, om ikke det 

religiøse. Kapitalen dreper. Enkelt og greit. 

Inge Jørgensen 

 

Astmalaget 

Publisert i PD 08.02.18 og i TA 09.02.18 

6000 brukerdoser astmamedisin følger det norske OL-landslaget til Korea. 

Disse dosene er til bruk for dem med akutt og midlertidig astma og ikke til 

dem som allerede har astma før de reiser. De har nemlig med seg sin egen 

astmamedisin. Det følger med 43 inhalatorer til personlig bruk. Så en har 

sikret seg at 43 av OL-utøverne skal kunne få god hjelp om de får akutt og 

midlertidig astma. Leder for OL-troppen helseteam, Mona Kjeldsberg, 

uttaler at dette er en forståelig og god helsepolitikk. «Mengden vil ikke se så 

stor ut,» når vi bryter dette ned til den enkelte person. 43 personer og 6000 

doser, ikke stor? Fru Kjeldsberg, dette er rein og skjær juks. Ingen landslag 

kan ha så mange som 43 utøvere med akutt og midlertidig astma. Særlig 

ikke verdens beste landslag. 

Inge Jørgensen 

Mer enn skeptisk 

Lina Holt på stjernehimmelen 

Publisert i PD og TA (med bilde) 09.02.18 

Onsdagens konsert med singer/songwriter Lina Holt på Kafé K ble en 

suksess. Salen fyltes av et stort publikum 50+ som satte pris på hennes 



gode sanger med tekster til å kjenne seg igjen i og melodier som fløt lett 

inn i sjelen. Godt hjulpet av Espen Gundersen på trekkspill, keyboard og 

tyttebærspann og Geir Strømstad på rasle, el- og ståbass. Begge koret. 

Repertoaret var hentet fra hele hennes karriere, fra plata 14736 tekopper 

i 1997 og til det siste albumet Reisen fra i fjor. Samt noen 

urframføringer. Om vi likte det? Ja, vi likte det. Måtte Lina skinne på 

fler enn oss. 

Inge Jørgensen 

Einar Holt på Kafé K 

Publisert i TA 09.02.18 

Gitarist Einar Holt holdt en uannonsert minikonsert på Kafé K onsdag kveld. 

Han framførte tre av sine gitarstykker, Mother, Spring og Turn on the 

Light. Musikken bar bud om Spania og Andalucias stepper, om spansk 

gitar og stemning. Ikke flamenco, men heller Albéniz, Tárrega og 

Granados. Det er å håpe Einar Holt annonserer sine konserter i framtida. 

Inge Jørgensen 

 

En lysfontene i Grenland 

Publisert i PD, TA og Varden 06-07.02.18 med bilde 

Søndag 4.februar skinte sola over Grenland. Det var -7 grader og alldeles 

nydelig. I skiløypa i Langgangen glitret snøen og skapte en lysfontene for 

løperne. Vi snakker her om et langvarig og trofast forhold.  

Inge Jørgensen 

 



Skattekutt og kutt i tjenester 

Publisert i TA 22.01.18 og i PD 23.01.18 

Vår nye regjering, de blå, blåere, blåeste, vil ha kutt i eiendomsskatten på 

0,02 promille, ned fra 0,07. 

Det har fått vår ordfører til å regne ut at vi da taper mer enn 40 millioner i 

inntekter fra kommunens eiendomsbesittere. Det igjen betyr at vi betaler mer 

enn 140 millioner kroner i eiendomsskatt i Porsgrunn. Det synes for meg å være 

veldig mye penger. Når det er nødvendig å kreve inn så mye penger utover det 

kommunen har av andre inntekter, så må det bety at Porsgrunn kommune bruker 

penger over evne. Kan det være at investeringsnivået og aktivitetsnivået er for 

høyt? Kan det være at lederlønningene i kommunen er for høye? Kan det være at 

politikerne tar seg for høy godtgjøring? Jeg er ganske sikker på at svaret er ja på 

alle disse spørsmålene. Så mitt forslag er å senke aktivitetsnivået, senke 

investeringsnivået, selg Ælvespeilet og spar 20 millioner i året i driftsutgifter, 

senk lederlønningene kraftig og gjør det samme med politikergodtgjøringen, og 

vipps, så har vi spart 40 millioner kroner. Alternativet til Robin Kåss er å 

omtaksere eiendommene slik at en får kompensert de 40 millionene en mister 

ved en lavere skattesats. Det er ingen god idé. Da må vi heller arbeide for en ny 

regjering som vet å innrette skatteprofilene slik at alle bidrar og slik at de rikeste 

blant oss ikke slipper unna med kreative skattestunt, skatteunndragelser og 

skatteparadiser.  

Inge Jørgensen 

Med rett til å lure 

Publisert i PD 16.01.18 og i TA 18.01.18 

Så har Forbrukerrådet tapt Fondsforvaltningssaken mot DnB. Forbrukerrådet 

mente kundene var blitt lurt da DnB lovet dem en aktiv forvaltning av et fond, 

mens realiteten var at fondet fulgte børsindexen. Retten fant at DnB hadde 



forvaltet og ikke fulgt indexen, riktignok ikke en veldig aktiv forvaltning, men 

heller ikke en slavisk følge av indexen. Altså hadde DnB sitt på det tørre, de 

hadde aktivt forvaltet, om enn ikke veldig aktivt. Forvaltningsgebyret for denne 

lille aktiviteten var høyt, og kundene tapte dermed betydelige beløp til DnB. 

Altså, lureri, men helt ok for rettsvesenet. Moralen sier oss noe annet, men det 

gjelds visst ikke.  

Petter Øygarden får lov til å bygge leilighetsbygget sitt på Frednes akkurat som 

han vil, til tross for at alle tegninger fram til den kommunale saksbehandlingen 

viste et annet bygg en det han endte opp med å søke om. Hans advokater i 

Advokatfirmaet Selmer DA mente det var en menneskerett å få lov til å lure 

kommunen og bygge som han ønsket. Nå gir våre lokale byråkrater han rett til 

nettopp det, å lure kommunen. Ikke fordi det er en menneskerett, men fordi det 

byråkratiske språket er for lite presist til at Petter Øygarden skal måtte følge 

politikernes intensjoner. Moralsk står Øygardens lureri svakt, men det er det 

visst ingen som bryr seg om. 

Det finnes flere slike lurerier for tur, som deponi i Brevik og sammenslåing av 

Skagerak Energi og Agder Energi. Deponiet vil skape verdier for noen og tap for 

andre, men det forsøkes framstilt som noe annet. Energiselskaper skal slås 

sammen for at Statkraft skal kunne selge med større fortjeneste, men framstilles 

som om det er en fordel for kommunene. Statkraft ønsker de blåblå å privatisere. 

Hvem tjener da penger? Lureri fra ende til annen. 

lik kan en fortsette i det uendelige, inn i de politiske sfærer f.eks. Det er nok å 

vise til siste ukes regjeringsforhandlinger. 

Inge Jørgensen 

Lurendreier 

Barcley-skulpturen  

Publisert i PD 02.01.18 



Jeg tilhører dem som setter pris på Barcley-skulpturen i Minneparken. Her kan 

jeg sitte med ryggen til monumentet for de falne under 2.verdenskrig, se mot 

Barcley-skulpturen og savne vannet i fontenen i front. Løvet som samler seg 

innerst i skulpturen ser jeg som en naturlig del av det hele. Skulpturen bør tas 

vare på. For å få til en fornuftig oppfølging vil jeg foreslå at det legges inn i 

regnskapet for Ælvespeilet. Der brukes det likevel så mye av skattepengene våre 

at noen hundre tusen fra eller til spiller liten rolle. Det vil fortsatt ikke være 

mulig å få full oversikt over kostnadene ved den investeringen. 

Inge Jørgensen 

Kunstelsker 

 

 


