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Avisinnlegg 2009-2017

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
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 tilsvarede.
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 Elavgiften 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

