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knut e. berger • for 11 timer siden

• Svar •

Så til de grader ON THE SPOT.

 73△ ▽

Tante Sofie  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> knut e. berger

Helt enig ! Min største frykt er at når vi har gått vekk fra kontanter vil myndighetene plutselig
bestemme hva du får bruke penger på, ut fra f.eks et såkalt helseperspektiv. Du får plutselig bare spise
kjøtt så og så mange ganger i måneden....

Når det gjelder Støre så er han tatt i løgn så mange ganger, at jeg tror ikke på noe av det han sier
lenger! For meg fremstår han som konsekvent IKKE etterrettelig!

 32△ ▽

knut e. berger  • for 9 timer siden

• Svar •

> Tante Sofie

Nettopp, snart vil "finansiell aktivisme" gjøre inntog for alvor, har såvidt begynt. Livsfarlig. Da
kan underordnede banksjefer bare sperre, evnt. blokkere deler av kontofunksjon. Gjøres i dag,
men da etter ordre fra rettsinstans eller f. eks. Økokrim.
Så må man bruke ukevis på å stange hodet i en vegg, før sperrene heves. Tenk frustrasjonen og
følgene.....

Det positive er at alt dette åpner kjempenisjer i diverse markedssegmenter. Vi har vel aldri
opplevet at aktører i næringsliv ikke vil ha kunder, iallefall ikke i en slik skala som vi ser
konturene av.

Kanskje blir det etterhvert et helt spekter av tjenester og varer kun for såkalt "poulister"? så
kan hipster og globalister beholde DnB og dets like. Time will tell.
Nisjene ligger der.. "up for grabs"

 8△ ▽

Harald Boehlke  • for 7 timer siden

• Svar •

> Tante Sofie

Det er fordi appen hans ikke virker.

△ ▽

T.O.Glas  • for en time siden

• Svar •

> Harald Boehlke

Kjøp 6 mnd's billett.

△ ▽

Jørgen M. Berg  • for 4 timer siden

• Svar •

> Harald Boehlke

lol :D

△ ▽

Vantroende • for 11 timer siden

• Svar •

Derfor syns jeg at alle her inne så ofte som mulig bruker kontanter når man gjør småhandel. Så tvinger vi
næringer til å beholde kontantløsningen. kontantpenger er en svært viktig del av vår frihet.

 46△ ▽

selma  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> Vantroende

Et klokt forslag fra deg dette. Uten kontanter, blir alt vi gjør sporbart for myndighetene. Det er
selvfølgelig dette de ønsker, men ønsker VI det ? Jeg gjør det iallfall ikke. 
Jeg har nå begynt å sette av en viss sum pr. måned til mat i kontanter, som jeg er klar på skal brukes
til akkurat det. Jeg setter opp en ukesplan, og innkjøp går derfor som en drøm, ingen impulskjøp som
gjør utgiftene unødvendig høye. 
Jeg bruker ellers kontanter mest mulig, med det for øye at staten ved politikerne ikke skal bestemme
hvordan jeg innretter mitt liv. 
Vi bør være bevisste på at vi skal beholde råderetten over våre liv. Ellers blir vi underlagt statlig
kontroll og mister vår frihet. Vi blir zombier til slutt, uten å forstå det selv.

 15△ ▽

Vantroende  • for 9 timer siden

• Svar •

> selma

Jepp. Det er også mer økonomisk å bruke fysiske penger. Da ser en hvor mye det koster.
Dessuten svært viktig at verken min bank, visa eller myndighetene har noe med hvor mange
kneippbrød, ølbokser eller sjokolader jeg kjøper.

 9△ ▽

Lillegutt  • for 6 timer siden

• Svar •

> Vantroende

Har faktisk øket kontantbruken min siste 3-4 mndr. (Ble inspirert av FB-gruppen «Ja til kontanter»).
Forsvinner kontantene helt, har myndighetene og bankvesenet fullstendig ballegrep på oss.

 5△ ▽

Vantroende  • for 5 timer siden

• Svar •

> Lillegutt

Bra. Din siste setning er essensen av galskapen som innføres med elektronisk betaling til alt.

 5△ ▽

Hege P. • for 10 timer siden • edited

• Svar •

Jeg har begynt min egen lille protest mot denne app-dilla og kvittet meg med den "smarte" telefonen og gått
tilbake til en "dum" en. Bruker fortsatt PC hjemme, og nettbrett på reiser. Men jeg vil ha fred for all verdens
masete oppdateringer av diverse apper og gnål fra et apparet jeg går med i lomma. Telefonen min skal brukes
til å ringe med, og SMS til nød.

Og du verden så befriende det er å slippe lademaset fra en smartdings som å lades til stadighet. Min nye
dumme telefon klarer seg med lading en gang i uka. :)

 25△ ▽

Rolf Nilsen • for 11 timer siden

• Svar •

Enig i det Christian Skaug påpeker - selv om jeg er teknolog. Penger er ikke alt og teknologien er ikke alltid et
gode..

Men dagens hendelse sier også noe mer om Støre. Eller kanskje heller jeg bør skrive at det igjen bekrefter noe
mer om Støre siden det har vært flere slike saker tidligere. Han besitter ikke noen høyere moral enn "folk
flest". Han er høyst menneskelig - og da skal han også avkles når han påberoper seg en høyere moral eller
innfører lovgivning som ikke er i tråd med realitetene.

Tidligere Støre saker:
Svart arbeide utført av utlendinger ved maling av hans eget hus. 
Svart arbeide på brygge på landsted - utført med verktøy "lånt" hos arbeidsgiveren til de innleide.

 33△  ▽ 1

rosinen  • for 11 timer siden

• Svar •

> Rolf Nilsen

Tror uansett ikke at Støre prøvde å snike, det gjorde heller ikke Hadjik ifjor, teknologi er av og til noe
dritt. Greit når det funker....

 13△ ▽

Rolf Nilsen  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> rosinen

Jeg tror heller ikke han gikk inn for å snike - og han er akkurat like (u)moralsk som de fleste
andre. Det var jo poenget og grunnen til at når han påberoper seg en høyere moral så skal han
skjelles ut for sitt selvbedrag.

 5△  ▽ 1

Tom Pedersen  • for 10 timer siden

• Svar •

> Rolf Nilsen

Og en formue basert på krigsprofitt, dvs. Jøtulovnene som ble solgt til nazityskland.

 7△ ▽

Rolf Nilsen  • for 10 timer siden

• Svar •

> Tom Pedersen

Jo - men hvordan formuen hans oppstod kan han knapt klandres for. Poenget er at han er som
alle oss andre - så for han å peke på at han besitter en høyere moral er.. verdiløst.

 5△ ▽

Lillegutt  • for 6 timer siden

• Svar •

> Rolf Nilsen

Han er født mange år etter krigen, så det er ikke hans skyld nei.

△ ▽

Høyre Tok inn en terrorist  • for 11 timer siden

• Svar •

> Rolf Nilsen

Støre er akkurat litt for smart til at det er hendelig uhell.

 4△  ▽ 3

Tiamaria10  • for 10 timer siden • edited

• Svar •

> Høyre Tok inn en terrorist

Nei, det er han ikke. Han er ikke smart, og ikke vant til å navigere i samfunnet uten hjelp.

 17△ ▽

Høyre Tok inn en terrorist  • for 10 timer siden

• Svar •

> Tiamaria10

Kanskje du har mest rett.

 5△ ▽

T.O.Glas  • for en time siden

• Svar •

> Tiamaria10

Churchill tok en gang undergrunnen. Han kjørte vist nok lenge rundt, da han var ukjent
med systemet.

△ ▽

per berge • for 9 timer siden

• Svar •

Når alt og alle forlanger att enhver skal ha ei datamaskin på lomma meiner jeg vi er ille ute.

 18△ ▽

Lillegutt  • for 6 timer siden • edited

• Svar •

> per berge

Og når absolutt alt er samlet i mobilen i form av apper (bank, førerkort, buss og tog, kamera,
helseopplysninger etc., etc., etc.), og den stjeles eller mistes, da ligger vi skikkelig tynt an. (Og slipper
man «fremmede makter» til i telenettet i tillegg, aner man ikke hva eller hvem som til sist sitter der og
har fullt innsyn i hele livet vårt.)

 6△ ▽

T.O.Glas  • for en time siden

• Svar •

> Lillegutt

Selvfølgelig.

△ ▽

claw dia • for 10 timer siden

• Svar •

Har holdt ut hele livet uten kredittkort,men ble noedt til aa faa meg et her om dagen. Har opplevd
butikker/tjenester som ikke tar kontanter mer og siden jeg skal paa langtur ble jeg tvunget til aa skaffe meg et
mastercard.
Smartphone har jeg heller ikke,men har vaert i flere situasjoner der jeg har foelt meg meget presset,da jeg
ikke har disse hersens appene. I Oslo traff jeg en snill bussjaafoer som lot meg kjoere gratis da de bare
aksepterte en app. Bor ikke i Norge,saa de gangene jeg er paa besoek opplever jeg det som en turist og det blir
bare mer og mer kronglete og dyrt. Absolutt ikke turistvennlig og heller ikke for de som bor der.

 16△ ▽

Martin • for 10 timer siden

• Svar •

Min telefon er en dum-telefon, og jeg bruker konsekvent kontanter ved kjøp under kr 500.

 11△ ▽

oudeis • for 10 timer siden • edited

• Svar •

På jobben også dette her, ingen snakker sammen lenger, bare sender meldinger, gjerne rundt og rundt i en
evig ring. Etterhvert føyes det til typisk 'reminder' eller 'urgent' før meldingene sendes ut igjen. Når jeg får
dem mangler de ofte tema, det fremgår ikke hva som er greia, og når jeg går og spør så er det ingen som vet.
Jeg har faktisk, dette er ikke tull, fått meldinger som har sirkulert i 8 måneder. Temmelig crazy.

 11△ ▽

Chris • for 11 timer siden

• Svar •

Han VISSTE at det var noe "galt" med appen, men valgte å kjøre videre UTEN å ha betalt...Dette er forøvrig
helt typisk for hva en sniker ville sagt også så man kan IKKE utelate det.

 15△  ▽ 1

Lillegutt  • for 6 timer siden

• Svar •

> Chris

Han hadde vel noe han måtte rekke, alle hadde måttet gjøre det samme.

 1△ ▽

T.O.Glas  • for en time siden

• Svar •

> Lillegutt

Støre har råd til å betale gebyret.

△ ▽

Pål Sitje Fjeldstad • for 7 timer siden • edited

• Svar •

Den dagen kontanter totalforbys er det komplette, totalitære samfunn innført. Fra den dagen kan du altså
ikke kjøpe deg en pølse i brød eller en bok i presang uten at det hele registreres i et system!!

Noen som ser et bittelite varsellys blinke her? Noen som tror at denne informasjonen IKKE kommer til å
brukes mot deg i en gitt situasjon?
I det "godes tjeneste", selvsagt. Alltid "i det godes tjeneste".

Den dagen ER DITT OG MITT PRIVATLIV OVER!

 7△ ▽

Gjest • for 9 timer siden

• Svar •

Så gikk strømmen!

 7△ ▽

Palletraske • for 8 timer siden • edited

• Svar •

Jentene på thaimassasje-sjappa nede på hjørnet elsker kontanter, av en eller annen grunn ...

 6△ ▽

Lillegutt • for 6 timer siden

• Svar •

Hjertens enig. Tenk folk som er gamle, ser dårlig, skjelver på hendene, ikke har yngre pårørende som kan
hjelpe dem etc, de er fullstendig hjelpeløse i dette digitale marerittet som myndighetene tillater å utvikle seg.
Og har du glemt å scanne en vare i den betjeningsløse butikken risikerer du at det dukker opp to
handlekraftige vektere som slår brutalt ned på forbrytelsen.

 5△ ▽

Gif • for 9 timer siden

• Svar •

Han regnet nok med at billettkontrolløren ville kjenne ham igjen og la han gå. 
Dette burde egentlig ikke handle om passasjerer, men en knakende god ansatt!

 4△ ▽

Ugga_Bugga • for 10 timer siden

• Svar •

Rart ingen har utviklet en Corona-app hvor man drar smarttelefonen over panna å lar teknologien gjøre
resten. Er du smittet ringer telefonen sjøl opp helsevesenet.

 4△ ▽

Gjest  • for 9 timer siden

• Svar •

> Ugga_Bugga

Neida, du kan bare ringe til: https://www.fbcoverup.com/d...

De har nok en vaksine klar?

 2△ ▽

Bobby • for 5 timer siden • edited

• Svar •

Jeg er pensjonist og har fortsatt en gammel mobiltelfon som er 12-15 år gammel. Ikke smart-phone!
Hva skal jeg med apper? Telefonen fungerer utmerket til ringing, SMS og bilder. Jeg trenger ikke mer, i
tillegg til PC. Ikke nettbrett, men en gammel laptop til bruk på utenlandsferier.
Jeg bruker egen-scanning av varene i butikken, og har ikke lenger kontanter på meg. Men jeg er enig med
Skaug i alt han skriver. 
En vakker dag bryter samfunnet sammen av alvorlige feil, terror eller hacking av det sentrale IT-systemet.
Merkelig at det ikke har skjedd ennå. Det er ikke mulig at et så teknologisert samfunn ikke vil oppleve et
sammenbrudd.

 3△ ▽

T.O.Glas  • for 2 timer siden

• Svar •

> Bobby

Har aldri brukt en app og greier meg godt uten smarttelefon. 
Har 3 - 4 bærbare som gjør nytten.

 1△ ▽

Leif Jæger • for 10 timer siden

• Svar •

Støre ble bare utsatt for selvprodusert tåke.

 5△  ▽ 1

Helgelendingen • for 10 timer siden

• Svar •

Her tror jeg kanskje vi glemmer hva disse appene erstatter. Jeg likte ikke fortidens køståing. Jeg må selv i dag
stå i kø i Spania når jeg ønsker å gjøre no utover å ta ut penger fra minibanken. Jeg hadde helt glemt hvordan
folk sniker i køen og hvor irriterende det er. Nei takk jeg foretrekker en app. Selv om jeg selvfølgelig ser
utfordringene for folk som ikke er helt oppdatert på ny teknologi som Støre og folk som ham.
I et samfunnsperspektiv er det også viktig at vi som nasjon ligger i front når det gjelder bruk av teknologi og
effektivisering. Skal vi opprettholde et høyt velferdsnivå i landet, må vi dessverre rasjonalisere bort de mest
trivielle jobbene. Da står de mest trivielle "frontlinjejobbene" for fall. Det å sitte i "kassa" og skanne varer vi
kjøper viser seg enkelt å erstatte. Denne jobben gjør vi kjøpere enkelt selv. Spørsmålet vi må stille er skal
handels kjedene ta hele effektiviseringsgevinsten selv. Eierne av dagligvarekjedene er jo allerede blant landets
rikeste. Spesielt med tanke på at de som tidligere satt i "kassa" nå etterhvert blir finansiert av våre
skattepenger i form av diverse NAV-ytelser.
Med kunstig intelligens vil etterhvert mer avanserte jobber innen rådgivningstjenester erstattes.

Spørsmålet vi bør stille er hvilket samfunn får vi når et lite fåtall kontrollerer verdiskapningen og de
teknologiske miljøene som driver verdiskapningen.
Hvordan opprettholder vi kjøpekraften blant det som i dag er middelklassen?
Øker vi prisene på produkter og boliger og slik at vi minsker middelklassen?
Eller finner vi måter å overfører penger på, som f.eks "borgerlønn"?

Personlig ser jeg desværre fremtiden allerede skapt i California. Hvor det finnes en ekstrem rik globalistisk
elite på toppen. En velstående øvre middelklasse som sloss om de stadig dyrere bolig objektene i de større
byene og en stadig voksende gruppe uteliggere som samfunnet ikke har bruk for.

 8△  ▽ 5

Leif Jæger  • for 9 timer siden

• Svar •

> Helgelendingen

Hva gjør du dersom strømmen går og nettet bryter sammen. Hvordan får du samfunnet til å fungere
da?
Har du glemt hvor sårbare vi er?

 10△ ▽

Palletraske  • for 8 timer siden • edited

• Svar •

> Helgelendingen

Du skriver at teknologien rasjonaliserer vekk mange trivielle frontlinjejobber. Det er jeg enig i.

En skulle jo tro at etatene og bedriftene da får mere ressurser som dem da kan bruke til bedre
publikumsservice for de som spesielt trenger det, når folk flest ordner søknader og billettkjøp
gjennom Internett og apper. Men publikumsservice blir jo bare enda dårligere på f.eks. Nav og Vy.

Det er underlig.

 5△ ▽

Gjest  • for 9 timer siden

• Svar •

> Helgelendingen

Jeg er i Spania ca 3 måneder i året. Hvor er det du står i kø? I slaktebutikken?
Jeg oppfatter at Spania er akkurat som Norge på de fleste områder. Bare litt billigere på noen
områder.

 3△ ▽

Gif • for 9 timer siden • edited

• Svar •

Leste innlegget med stor interesse og iver; kvalitet.

Siste avsnitt er dog ikke lov å si i dagens samfunn.

 2△ ▽

BeardedMoose • for 3 timer siden

• Svar •

Bifalles i alle himmelretninger!
Jeg håper dette påtvungne digitale regimet opplever et aller helvetes smell eller knekk av et eller annet slag.
Uten et alvorlig sammenbrudd vil vi fortsette å bli tvunnet inn i dette robotaktige digitale tvangsregimet. 
Jada, vi er materielt sett verdens heldigste folk, men er det den eneste lykken et menneske kan ha? Vi roter
det til for oss selv fordi vi tror vi er så jævla smarte. Ledere og folk må snart begynne å gå inn for landing,
legge fra seg smarttelefoner og nettbrett, kikke ut på sola og begynne å se hverandre.

 1△ ▽

T.O.Glas  • for 2 timer siden

• Svar •

> BeardedMoose

De fleste "ledere" har en eller flere dataingeniører som er på plass på øyeblikket for å ordne opp når
noe skjærer seg. Selv skjønner de ofte null.
Erna snakker ofte om digitalisering, forstår hun hva det innebærer? Hun vil også ha vekk kontantene.

 1△ ▽

Gif • for 9 timer siden • edited

• Svar •

Det er da sunn fornuft å heller gå til automaten når appen ikke fungerer. 
Ellers er jeg enig i det meste av tidligere kommentarer.

 1△ ▽

Odino • for 11 timer siden

• Svar •

Feber scanning Kina nå bruker, er effektivt mot viruset noen fremstilte?) , men må brukes varsomt. Regner
med at alle i Norge med telefon er lett tilgjengelige og synlige for staten.

 1△ ▽
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Selvbetjent kasse i matbutikk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix.

Når Jonas Gahr Støre ikke kan vise gyldig billett på T-banen på grunn av

problemer med billett-appen sin, handler ikke det om moralen hos Ap-

lederen, som åpenbart ikke har noe større ønske om å snike på o�entlig

transport.

Det handler derimot om at samfunnet er blitt så gjennomteknologisert at

det er en kilde til frustrasjon for veldig mange mennesker, og det gjelder

ikke minst smarttelefonbaserte løsninger på dette og hint.

Har man en telefon som ikke er splitterny, er det fort gjort å oppleve at

den låser seg hvis det er installert for mange av de hersens appene man

nærmest blir oppfordret til å gjøre seg avhengig av.

Men dette kapitlet er mye lengre. Det er i dag o�e umulig å bestille en

legetime via menneskelig kontakt. Ærender som tidligere ble ordnet i en

telefonsamtale eller ved fysisk nærvær, krever nå at man sender koder via

SMS eller logger seg inn ved hjelp av systemer som kan svikte.

Bagasjen på �yet må man nå som regel sjekke inn selv, og det er en trend i

retning økende selvbetjening i butikker. Også her må man bruke

teknologiske hjelpemidler, til scanning av strekkoder. Plutselig har man

ved en feiltagelse scannet et produkt to ganger, og betjening som i prinsipp

skulle være over�ødig, må tilkalles.

Personer med et høyt funksjonsnivå klarer seg alltids i dette regimet, men

de som ikke har det, er glemt.

Og da har vi ikke engang nevnt denne totalitære krigen mot kontantene,

som den singulært udugelige norske regjeringen uunngåelig har gått

reservasjonsløst inn for. Skal du ta bussen eller klippe deg, eller for den del

gjøre noe langt mer privat og delikat, skal banken vite hvor du gjør det, og

nåde deg hvis du skulle ha glemt koden idet den trådløse betalingen ikke

funker.

Alle disse systemene er naturligvis tatt i bruk i rasjonaliseringens navn.

Men det er altså en menneskelig pris å betale. Nesten uansett hva vi skal

gjøre, er vi hjelpeløse slaver av systemer som mangler �eksibilitet og vet alt

om oss. Hvis dette er toppen av menneskehetens utvikling, har vi spilt

kortene våre veldig feil i en eller annen fase.

I et land som �ommer over av ansatte i forvaltningen og NGO-universet

som gjør bullshit-jobber, kunne man tenke seg gode løsninger på dette. Til

helsike med appen, og la en tidligere byråkrat kjenne ekte arbeidsglede for

første gang på lenge ved å hjelpe deg med et praktisk ærend.
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