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59 PROSENT AV FOLKET ER
IMOT SKATT PÅ HUS OG HJEM

Tre doktorgrader Levi Fragell, Jan Hanvold og Emanuel Minos
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Valgkampen dreier seg nå om to spennende tema:
Kristne verdier og skatt. Det kan lett bety at vi får
borgerlig seier en gang til. Det ville vært en lettelse.
Her skal vi spesielt ta for oss skattedebatten.
For 59 prosent av folket er imot boligskatt. Bare 26
prosent sier de er for denne skatten og 15 prosent er usikker
ifølge en måling Ipsos har for Dagbladet.

AV
JAN-AAGE TORP

Det er ikke så rart. Det betyr at mange nå har oppdaget hva
denne skatten koster dem. Og det norske folk eier sine hus og
hjem i stor grad. Det betyr at mange er berørt.
i tror faktisk at det lett blir flere enn
prosent som n blir
usikker på om de kan støtte venstresiden om en knapp måned.
For det er 262 kommuner som har innført eiendomsskatt, og
flere blir det g den svir et er en bruttoskatt p noen f
promille, men det er foreløpig. Den kan komme opp i 7 promille
og den blir beregnet av skattegrunnlaget (brutto markedsverdi)
helt uavhengig av belåning på huset og hva huset eller hytten
egentlig har kostet. Familiehytta på Sørlandet eller huset i Oslo
kan bli en dyr aff re, for si det mildt
millioner i markedsverdi vil koste kr. 35.000 i skatt)
AP sier at de skal øke skatten med «bare» 15 milliarder
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(15.000.000.000) dersom de får makten, og arveavgiften skal
ikke bli gjeninnført. VG har laget en skattekalkulator som viser
at skatteøkningen blir tre ganger så stor som det AP sier for
inntektsgruppen som tjener 600.000. Og det er nok mange som
tjener så mye i dag.
en det mest urovekkende er likevel for de fleste at tilliten til at
AP vet hva de snakker om brister. De vil øke skattene og de vet
ikke med hvor mye. Da vet de kanskje ikke for hvem de vil øke
skatten heller, og plutselig er de fleste av oss det
kaller «de
rike». Er det en ting man vet om
er det at de i fire r bare
har snakket om hvor forferdelig skattekuttene til regjeringen
har v rt g de fleste av oss synes vel at b de vi og bedriften v r
betaler nok skatt?
Og så har vi samarbeidspartene til AP. Det kan lett bli SV
og de vil ha mye mer i skatteøkning og dessuten gjeninnføre
arveavgiften. De er rett og slett skattekåte. Derfor er det nå 46.6
prosent av folket som sier at de ikke stoler på AP og tror at skatteøkningen blir større enn 15 milliarder kroner. 36,2 prosent
stoler på Gahr Støre).
Dette må være gode tall for Erna og Siv. Vi har aldri før opplevd
at det har vært en valgkampsak å øke skattene. Det er noe venstresiden har gjort etter valget. At de ikke vil gi «skattelette til
de rike», ja, men det har aldri vært valgkamp at de vil øke skattene. Og skatteøkning vet en jo vil gjelde oss alle.
Ser vi en torpedo under Jonas Gahr Støre sin valgkamp? Er det
derfor det går «feil vei» for AP på gallup?
«Nei til skatt på hus og hjem» var et valgløfte på borgerlig
side under Bondevik-regjeringen. Det er på tide å fornye gamle
valgløfter. Slik kan kanskje Venstre klatre over sperregrensen?
Uten Venstre over sperregrensen, blir det ikke borgerlig regjering.
aas

Det var en glede å overvære via
tv-skjermen tildelingen av en æresdoktorgrad til Jan Hanvold under Visjon
Norges konferanse i Drammen. Hanvold er en mann som har bygd opp en
av Europas største kristne medieselskaper, og han har tilført den norske
debatten nye perspektiver.
På 1970-tallet ble høvdingen Emanuel Minos (1925-2014) også tildelt en
doktorgrad i teologi fra et amerikansk
lærested. Men allerede fra 1980-tallet
begynte den frafalne eks-pinsepredikanten Levi Fragell en kampanje for
å desavuere Emanuel Minos i norsk
sekulær presse ved å så tvil om gyldigheten av Minos´ bruk av doktortittelen.
Men Fragell har jo møtt seg selv i døren.
Og det er også en glede for oss i Kristen Koalisjon Norge (KKN) å gratulere
Levi Fragell med æresdoktor-tittelen
som han ble tildelt ved et universitet i
Tamil Nadu, India for noen år siden.
Vi beklager at vi ikke har gratulert ham
før. Vi kan love at vi vil aldri kritisere
hans doktorgrad, ikke engang etter at
Levi Fragell er død.
Litt ærbarhet bør man ha, ateister
og kristne!
tallet fikk jeg som ung journalist i pinsebevegelsens organ, Korsets
Seier, anledning til å intervjue Øyvind
Fragell, Levis far, en riktig hedersmann.
Hans smerte over sønnens utvikling
og adferd var viden kjent i pinsebevegelsen. Fragell senior hadde ofte rettet
sindige advarsler mot svakheter i pinsekristendommen, men han ville aldri
svike sin Frelser og sine åndssøsken.
Øyvind Fragell og Emanuel Minos delte
mange av bekymringene eg fikk anledning til å intervjue dem sammen, og det
ble en meget lærerik samtale.
Svertekampanjen mot Emanuel Minos
fortsatte - til han ble forfremmet til
herligheten i 2014. Men at svertekampanjen fortsetter den dag idag, burde
overraske.
I helgen var Levi Fragell og hans
støttespillere svært aktive på hans åpne
Facebook-side med å harsellere over
Jan Hanvolds doktorgrad. Glemt er
hans egen ærestittel som han tok imot
med stolthet. Og kommentarer om at
graden er straffbar, er blitt st ende
uimotsagt.

Teologi-professor ved
Nord Universitet, Dr. Idar
Kjølsvik, en av Fragells
ivrige tilhengere, skrev
følgende: «Betalte han for det? Det går
jeg nesten ut fra.» Bedriftsleder Svein
Ringstad, en annen av tilhengerne,
skrev: «Kvakksalveridoktor?»
Svært mange av dem som kommenterer på Fragells Facebook-side er
ansatte i Human-Etisk Forbund (HEF),
bl.a. organisasjonssekretær I HEF, Kitty
Larsgaard som i kommentarene om
doktorgrad til Hanvold skrev: «Levi, vil
bare si at jeg alltid har beundret deg for
at du tar opp alt det jeg burde ha tatt
opp.»
Undertegnede engasjerte meg da jeg så
følgende kommentar av Levi Fragell der
han skrev om Hanvold: «Den samme
utmerkelse tilfalt evangelisten Emanuel
inos an fikk riktignok dokumentet
i posten». Fragell satte Minos´ doktorgrad i sammenheng med «bedrag» og
«løgn».
Er ikke Levi Fragell klar over at
det er farlig å kaste stein når en sitter i
glasshus? Han har tatt imot både heder
og kappe på samme premisser selv.
eg fikk ikke gehør da jeg ba ragell
Co om å avstå fra å sverte en død mann.
Fragell opptrår som etterforsker, aktor,
dommer og bøddel. Jeg måtte minne
om at Minos kun møtte kritikk i medier
ved Levi Fragell, og slett ingen domfellelse i norsk rett.
eg fikk heller ikke gehør da jeg dokumenterte med leksikalske kilder at det
finnes ulike typer doktorgrader killet går ikke bare mellom æres-grader
og akademiske grader med tilhørende
avhandling, men internasjonalt er det
en bred doktorgrads-kategori som går
inn under sekkebenevnelsen «profesjonell doktorgrad», dvs som baserer seg
på prestasjoner i arbeidslivet og ekspertise. Herunder hører nok både Hanvold,
Minos og Fragell.
På 1980-tallet tok Minos til gjenmæle i
mediene, og Fragell var ikke istand til
noe annet enn å skape støy og kvalme.
Og han fortsetter idag.
Vi gjengir en faksimile fra bladet
Fritanke i 2014 der Levi Fragell stolt
forteller om sin æresdoktorgrad fra India. Og så prøver han å harsellere med
Hanvold! Dobbeltmoral?

