Vi går for Karlvåg.
Vth

Navnet Kaldvåg kommer trolig av Karlvåg; av norrønt Karl, fri mann og våg, våg. Den vågen
hvor det bodde frie menn.
Vågen lå der med mulighet for jakt, fangst, jordbruk og fiske. Stedet, Vågen, næret håpet
for mennesker som ville ut av trellekår og bli frie menn.
Og de som slo seg ned i Karlvåg, levde som frie menn og kvinner i tusen år. I nøysomhet og
hardt arbeid. Strevet ga vel knapt velstand, men det ga frihet.
Men denne tilstand tok etter hånden en ende. Begynnelsen til enden kom i 1816. Da ble
fripengesystemet avskaffet i både Danmark og Norge, og gjeldspengesystemet innført. Det
skjedde etter diktat fra seierherrene i Napoleonskrigene. I Norge ble Norges Bank
opprettet som en privateid sentralbank. Pengefyrstene hadde seiret. Pengene ble fra nå av
satt i omløp som rentebærende gjeld. Og konsekvensene uteble ikke. Den ubetalelige
rentegjelden søkte å vokse eksponentielt, med de uhyggeligste konsekvenser for folk og
land, og i Karlvåg ble det vanskelig å leve. Selv hardt arbeid klarte ikke å vriste tilstrekkelig
rentebestridende profitt ut av en karrig natur. Man var blitt gjeldsslaver under
gjeldspengesystemets åk og stedet ble fraflyttet. Slik også for mange andre små bygder i
Norge. Elendigheten ser vi fortsette i EU i form av alle krisene. Gjeldspengesystemets
sentraliserende krefter arbeider natt og dag, år ut og år inn…
Men nå vil man gjøre noe. Prise Odin! … Og man henvender seg til kommunens politikere.
Man forventer hjelp fra dem…
Vi er redd folket i Kaldvågen blir skuffet. Vennlige ord og en smule medlidenhet vil man
kanskje få, man mer kan man knapt vente fra ugjerningsmennene selv. Propagandabløffen
fra formannskapet til tross. Det er jo politikerne som har skylda for de tilstander som råder

i riket. Også ved siste valg ble Tinget hærsatt av utelukkende folkesvikerpartier hvis
fremste oppgave og mål er å begå folkemord på nordmenn og samer.
Om Kaldvåg igjen skal bli Karlvåg, må rammebetingelsene for det norske samfunn endres.
Og for å lykkes med det, må kaldvågværingene ikke lenger la seg utfjotte av folkesvikeriske
politikere, men aktivt gå inn i en solid avfjottingsprosess som – garantert - i samarbeid
med resten av det norske folk, vil gi det gode de ønsker.
Som bidrag til avfjottingen vil vi anbefale følgende som lesestoff:
1. De Tre Tårn. Hjelpen kan være nærmere enn man aner. Det avhenger av hvilket tårn
man velger seg til vern.
2. Bevegelsen For Folkebevaring. BFF.
3. De Nordiske Patrioters Enhetsparti. NPE.
For å si det litt brutalt:
Gjennom avfjotting skal du bli frigjort!
Og gjennom avfjotting skal folket frigjøres!
***
Vi ønsker kaldvågværingene lykke til med gjenskapingen av Karlvåg.
Knapt var det kaldt
i Karlvågen;
folk fristet
frihetens kår
til Gullveig ormleiets lyse dis røvet lykken
fra landet.
Heim

