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Sam manga aver redan kanner
till okar intresset stadigt
for BSS. Denna okning av
medlemmar, prenumeranter
och sympatisorer leder till
att nuvarande organisatorer
och styrelse ar hart upptagna att losa de rent
praktiska problem sam denne
okning medfor. Vi_viII
darfor uppmana Dig att ha
talamod och overseende med
am Du "Glomts bort". Vi har
inte glomt vart lofte att
kontakta (de intresserade)
medlemmarna personligen.
Tyvarr sa drar det for vissa
omraden ut pa tiden. Men vi
kommer sa smaningom.

For att vi skall kunna ge organisationen ytterligare
skjuts framat, kravs det en plats dar medlemmar kan
traffas och arbeta. Vi behover en egen lokal. For
att vi skall kunna skaffa en egen lokal kravs det
att ett visst antal medlemmar garanterar hyran. Om
vi kan fa ihop dessa garantibelopp och en lokal, da
kan vi mycket starkt utoka vara aktiviteter.

(Sammandrag ur arsberattelsen
25 mars 1984.)

fran arsmotet

den

Under det senaste aret har det varit ovanligt
tyst om BSS i massmedierna
vilket inte var fallet
aret fore, da BSS verksamhet uppmarksammades
i
stora onyanserade reportage. Det finns skal att
undra over den tystnad som rader i pressen. Varfor
agerar alIa tidningar (med undantag av nagra
kommunistisKa)
pa samma satt? Varfor ar tystnaden
sa total? Likasa undrar man varfor nastan SAMTLIGA
tidningar var lika onyanserade aret fore. Vilka
direktiv ger politikerna till massmedia? Heltklart
ar att det ges direktiv, men exakt hur detta gar
till ar svart att pavisa. Men ett exempel ar vid
en debatt om invandringen
1982, da tva narvarande
politlker uppmanade de narvarande journalisterna
att inte skriva om handelser dar Ilrasisterl' ar
inblandade, eftersom det skulle ge Ilrasisterna"
reklam. I stallet skall vi tigas ihjal. Vi skall
behandlas som om vi inte fanns.
Men trots denna tystnad har aret som gatt varit
BSS basta ar hittills. Detta noteras av
etablissemanget
som pa olika satt forsoker satta
kappar i hjulet for oss. Det galler tillkomster
av nya lagar, som kastar patrioter i fangelse och
det galler regler och forordningar
som pa olika
satt begransar yttrandefriheten
for nationalister.
Vi kommer ihag Rolf Pettersson som domdes till
tva manaders fangelse. (Straffet ar enl uppgift
annu ej avtjanat.) I januari i ar domdes Per Granberg till FYRA MANADERS FANGELSE for Ilhets mot
folkgrupp". Den 24 februari domdes Tomas Wallin
till 60 dagsboter for l'hets mot folkgrupp".
Men trots dessa begransningar
av yttrandefriheten,
och trots den asiktsterror
som rader mot
nationalister
i Sverige sa OKAR i stallet aktivi-

2

teten. den 1:a maj 1983 genomfordes den forsta
demonstrationen
av nationalister pa manga are
Den arrangerades av Oppet Forum och lockade ett
50-tal deltagare.

Den elfte juni 1983 genomfordes ett torgmote i
UppsaJ.a. Motet hotades av "flyktingar", men blev
trots det ett mycket bra mote. Pressen teg darfor
helt.
Den 25 september hade BSS ett inomhusmote i Stockholm med 67 deltagare, vilket blev foreningens
dittills storsta mote.
Den 30 november dok en ny nationell forening upp.
Den kallade sig National Demokratiska Partiet och
hade organiserat en motdemonstration
mot densom
arrangerades av kommunisterna vid KARL XII-statyn
i Kungstradgarden.
NDP lyckades jaga bort
kommunisterna och fick liten men respektingivande
publicitet i vissa tidningar.

Den elfte februari i ar genomfordes ett torgmote i
Sodertalje, som blev det basta utomhusmotet
hittills. Flera hundra Sodertaljebor lyssnade
intresserat pa talet som sandes ut i hogtalare och
varvades med patriotisk musik.
Den 24 februari del tog BSS i en debatt med temat:
"Berikar invandrarna var kultur, religion eller
miljo". BSS representerades
av Pierre Engberg som
galant for de foreningens talan. Publiken bestod av
c:a 50 personer och de absolut storsta appladerna
fick Pierre. Motstandare var bl a en person fran
"Antirasistiska
kommi tten'~

24 februari

1984. Pierre till vanster,

"Antirasisten"ej

med

pa

bilden.

Medlemsutvecklingen
under borjan av 1984 ar den
basta i foreningens historia och pekar klart pa
att vi ar inne i ett starkt utvecklingsskede
dar
manga nya krafter kommer att medverka. BSS ar idag
den storsta och mest aktiva nationalistgruppen
i Sverige, och mojligen i hela Norden.

Arsmotet den 25 mars samlade totalt 80 deltagare
(inkl de som kom senare) och blev darmed vart
storsta inomhusmote hittills. Motet beslutade om
en ny meolemsavgift.
Numera blir arsavgiften 75:-/
kalenderar, medan studerande och varnpliktiga kommer
undan med 50:-/kalenderar.
Talare pa motet var
Sven Davidson och Pierre Engberg. Motet leddes
av Leif Zeilon. Gasttalare var Erik Blucher
fran "Nasjonalisten"
och Jan Odegard fran
Nasjonalt Folkeparti i Norge, som informerade
oss om norsk nationalism.

En ny styrelse
foljande:
STYRELSE:

SUPPLEANIER:

valdes och den ser ut enl
Sven Davidson
Tore Larsson
Leif Zeilon
Pierre Engberg
Johan Wallmon
Bengt Soderlund
Lars Ljungh
Tomas Wallin
Lars Karlsson

Att ansvara for ungdomsverksamheten
Pierre Engberg och Johan Wallmon.

valdes
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ARSMOTET

Sven Davidson efterstr~vade mer logik oeh konsekvens i vart handlande oeh i vart program:
"Det finns manga nationalister som fragar sig:
Vad ar det for mening med att spana efter u-batar
i sk~rgarden n~r invasionen sker over Arlanda,
Trelleborg oeh Oresund? Vad ~r det vi skall forsvara egentligen? Ar det det mangkulturella
oeh
flersprakiga Sverige vi skall forsvara?" (H~r berattade Davidson om den bristande forsvarviljan
hos de olika invandrargrupperna,
som till stor del
anser att Sveriges forsvar ~r "faseistiskt". Han
ber~ttade oeksa om forslagen fran invandrarhall
att bilda "invandrarkompanier",
t ex turkiska med
turkiska bef~l osv.)
"Vidare finns det nationalister som fragar sig:
Vad ~r det for mening med att offra vara skattepengar pa en ny familjepolitik,
en ny befolkningspolitlk? Skall vi satsa vara skattepengar for att
de barnrika familjerna i Rinkeby, Tensta, Norra
Botkyrka, Sodert~lje, Hovsjo oeh Haninge skall bli
~nnu barnrikare, sa att dessa invandrart~ta fororter skall v~xa ~nnu mera oeh st~lla ~nnu storre
krav pa mangkulturella
aktiviteter oeh pa hemspraksundervisning?
Ni hor sj~lva att det later inte logiskt att ens
av nationalister
att kr~va ett starkare forsvar
eller en ny befolkningspolitik.
Vi har varit
myeket energiska n~r det g~ller att papeka
kostnader for invandringen, flyktingar mm. Vi har
publieerat soeiala rapporter fran olika kommuner.
Vi har varit ganska energiska n~r det galler att
papeka behov av en ~ndring av familjepolitiken
oeh
forst~rkande av forsvaret. Men vi har varit ganska
sa tystlatna n~r det g~ller att kr~va REPATRIERING.
Oeh anda ~r faktiskt OMFATTANDE REPATRIERINGAR den
forsta foruts~ttningen
for aterskapandet av ett
svenskt Sverige.

Vi maste precisera oss. Vad ar det vi vill
egentligen. Jag foreslar helt seriost att vi maste
krava repatriering med TVANG. Repatriering av alla
invandrare och flyktingar av utomeuropeiskt
ursprung, som har kommit in i landet efter 1960.
Jag kan redan hora invandningarna
fran olika hall,
inte bara fran riksdagspartierna,
utan aven fran
nationellt hall. Vad skall vi gora med alla som
har fatt svenskt medborgarskap
da? Svar: det har
ingen betydelse. Medborgarskap
som vara oansvariga
myndigheter har kastat efter folk som inte kan ett
ord svenska kan inte vi ta ansvar for.
Vad skall vi gora med blandaktenskapen
da? Alla
dessa svenskor, som har rest omkring pa semster i
Tunisien, Marocko, Gambia osv, och tar med sig sina
pojkvanner hem och gifter sig med dom. Vad skall vi
gora med dom? Svar: Dom maste fa valja. Antingen
medfoljer de till pojkvannens hemland eller SEPARERA.
Det finns inget annat att valja pa. Om vi far in
detta klart och tydligt i vart program och om vi
vander css till myndigheterna
och gor klart for
dom att ju fler utomeuropeer de skickar hit, ju fler
maste vi repatriera och att det ar myndigheternas
politik som ar skyldiga till att vi maste anvanda
repatriering med tvang.
Sedan ar det dags att ateruppbygga landet pa alla
omraden. Ett avskrackande
forsvar, en ny familjepolitik, att restaur era och aterskapa en sund
ekonomi som ar forutsattningen
for all annan verksamhet. Da kan vi borja bygga den nationella
progressiva
statenll•

BSS HALLER NU PA ATT INTENSIVT LETA EFTER LOKAL.
I VAR FORRA MEDLEMSBULLETIN
FRAGADE VI OM DET
FANNS NAGRA SOM VAR VILLOGA ATT STALLA UPP OCH
GARANIERA HYRAN. DET SKULLE BEHOVAS 15 PERSONER

SOM LAGGER 100 KR VAR VARJE MANAD. DE SOM LAGGER
DENNA AVGIFT SKULLE DA FA EGEN NYCKEL (OM DE
FOR OVRIGT GODKANNS AV FORENINGEN). HITTILLS HAR
5 PERSONER MEDDELAT ATT DE AR VILLIGA ATT LAGGA
DENNA AVGIFT.
DE SOM LAMNAT DETTA LOFTE OMBEDS NU ATT TILL
BSS POSTGIRO I SLUTET AV VARJE MANAD MED BORJAN
I APRIL SATTA I ERT GARANTIBELOPP OCH MARKA
TALONGEN "LOKALBIDRAG" SA ATT DE KAN BOKFORAS
SEPARAT. VI KOMMER DA ATT KONTAKTA ER MED BESKED
OM NAR VI FAR LOKALEN.
UNDER TIDEN VILL VI ATT FLER SKALL ANMALA SIG
OCH DETTA SKALL GORASSKRIFTLIGEN TILL BSS ELLER
MUNTLIGEN TILL NAGON STYRELSEMEDLEM.

ALLA SVENSKA PATRIOTER AR VALKOMNA ATT DELTAGA I
NATIONELLA ARBETARTAGET DEN 1:MAJ 1984. TAG MED
ALLA ERA VANER OCH BEKANTA. TAG MED SVENSKA
FLAGGOR lALLA STORLEKAR OCH TA PA ER OOMMA KLADER
(FORRA ARET FICK VI AGG PA OSS AV KOMMUNISTERNA)
PLATS: STUREPARKEN (HORNET STUREGATAN/OSTERMALMSGATAN PA OSTERMALM. STADION NARMASTE T-BANA.
TID: SAMLING KL 14.30 TISDAGEN DEN 1:A MAJ
ARRANGOR: OPPET FORUM OCH NDP/SOLNA
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PATRIGTEN.

Nagra medlemmar har skrivit
till RISING utan att fa svar.
De har haft vissa problem med
,posten, men den fungerar nu igen.

RISING
BCM KURSAAL
LONDON WC1 V6XX
ENGLAND
(Bifoga ett pund)
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Boxaren Patrick Lumumba

bor nu tillsammans

med
fiistmon
Gunilla Wilhelmsson
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NATIONALISM TODAY

DE SISTA DAGARNA I FEBRUARI GREPS
BOXAREN LUMUMBA FOR ATT HA MISSHANDLAT SIN FASTMO OCH HENNES
VANINNA. EFTER ATT HA SUTTIT
HAKTAD EN VECKA FRAMTRADER HAN
MED SIN FASTMO OCH DE AR NASTAN
RORANDE OVERENS OM ATT DET AR OK
ATT HAN MISSHANDLAR HENNE DA OCH
DA. BOXNINGSLEDAREN OLLE JOHANSSON
FRAN GaTEBORG SAGER: "DET AR EN
REKO KILLE, MEN NAR HAN FESTAR
BLIR HAN SOM TOKIG.
KULTURBERIKANDE s~ OET FORSLAR!
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fhe radical voice of British Nati0nalIsm. 20 pages of NF Ideology, action
reports, humour, photo features. Send
57p for sample copy to: Nationalism
Today, 50 p~wsons Road, Croydon,
Surrey CRO QF.

READ
!

Bulldog

MONTHL Y PAPER OF
YOUNG NATIONAL FRONT
Send 3()P for sample copy now.
Bulk rates on request.
Bulldog, 50 Pawsons Road,
Croydon, Surrey CRO 2QF.

NATIONALIST

BOOKS

The NF's mail order book service
A full range of titles Of interest to
Nationalists, racialists and 'Holocaust'
stUdents. Send 20p for list to: 50
Pawsons Road, Croydon
Surrey
CRO 2QF.
'

SUSSEX FRONT
Independent magazine produced by
Brighton NF members. Send 35p for
sample copy to: 50 Pawsons Road
Croydon, Surrey CRO 2QF.
'

Onsdagen den 4 april
holls ett kommunistiskt
"antirasistmote" :L
centrala Stockholm.
Motet samlade c:a 50
deltagare varav over
half ten var "flyktingar".
Ett tiotal patrioter
besokte motet och fullt
slagsmal uppstod d-a---kommunisterna forsokte
kora ut patrioterna.
Inte en rad i pressen.
Torsdagen den 5 april
halls ett liknande mote
i Sodertalje. Nagra
patrioter besokte motet
men tvingades ut ur
lokalen innan motet ens
borjat. De var helt
enkelt livradda for
patrioternas argument.

VIT T-SHIRT t10TIV I GULT, BLATT,
SVART. 100 % BOMULL, LARGE.
Text "Trana for Sverige" i runor.
PRIS 69:- + frakt 10:- = 79:-/st.
Collegemodell, mycket hog kvalitet
Large, mycket snygg.
PRIS 160:-/st inkl frakt.
OBS: RESTALL REDAN NU. LEVERANSTID C:A 3 VECKOR. ANVAND NEDANSTAENDE ADRESS OCR POSTGIRO.
SVENSKA FORENINGEN FOR
SAMHi\LLSFORSKNING
Box 314
12403 BANDHAGEN
Pg 175414-2

Lordagen den 7 april
besokte nagra BSS:are
Sveriges Radio, som hade
"Oppet Hus", dar allmanheten fick stalla fragor
till radioledningen. BSSmedlemmarna korde pA
hogsta vaxeln och fick
storre delen av publiken
med sig. Allt bandades
och sandes i P1 den 8
april. Men som vanligt
grovt klippt och vinklat.
Men BSS kommer att
fortsatta att ga pa
moten och stalla landsforradarna mot vaggen.

