30 NOVEMBER:

En framgang for svensk

NATIONALISM
Den 30 november 1718 stupade Karl XII vid
Fredrikshalds fastning. Han blev 36 ar
gannnal.
Det sags om Karl XII att han val' enkel,
rattfram och plikttrogen. Han slogs hela
sitt vuxna liv for ett fritt Sverige. Den
30 november varje ar hogtidlighalls minnet
av hans dodsdag. Under senare ar har dessa
manifestationer varit utsatta for storande
angrepp fran olika kommunistsekter. De tre
senaste aren har det i Stockholm och Lund
blivit brakigt och nagra har t.o.m. skadats
vid brak.
Men i Stockholm har nationalisterna under
de senare aren varit sa manga att de
kommunistiska motesstorarna inte helt
lyckats i sitt uppsat. I ar hade de forberett sig battre an vanligt. De hade
samlat 13 olika organisationer och
affischerat i hela city. De hade delat ut
flygblad pa stan och uppmanat folk att sluta
upp kring en demonstration mot "fascism" och
"rasism".
De hade dessutom fatt polisens tillstand
trots att BSS sokt tillstand i god tid.
Etablissemanget ville visa att man
lyssnat pa Palmes riksdagstal. IlAlla
tendenser till rasism skall motverkas".

pA GRUND AV PLATSBRIST
OCH TIDSBRIST INNEHALLER
DENNA BULLETIN INTE NAGON
HISTORISK ARTlKEL ELLER
PROGIW-1PUNKT. DE KO~1i\'1ER
I STALLET I NASTA BULLETIN.

Om vi lydigt skulle finna oss i alIa
u~pmaningar och direktiv fran myndigheterna, skulle vi inte kunna ha nagra
aktiviteter aIls. Vi beslutade ass for
att stalla upp for Sverige, trots att
vi saknade tillstand.

Vara forberedelser borjade tre veckor fore. Vi samlade ett tjugotal funktionarer
till moten dar de forbereddes pa hur de skulle handskas ll~der olika situationer.
Den 30 november kl 18.00 samlades vi pa Ostermalmstorg i Stockholm. Kl 18.05 kommer
polisen plotsligt fram och fragar vart vi skall ta vagen. - Vi skall till"Karl XII:s
torg, svarade vi. - Eftersom ni ar sa arliga skall jag se till att ni far komma dit,
svarade polisbefalet.
Vi fick vissa direktiv och forhallningsorder. Om vi atlydde dessa skulle allt ga bra,
fick vi hora. Kl 18.30 hade vi stallt upp oss i led, tvahundra personer. Taget
borjade langsamt rora sig ut pa Sibyllegatan ned mot Nybroplan. Ropen skallade,
"Bevani Sverige Svenskt", "Krossa Kommunismen", osv. Funktionarerna sag hela tiden
till att leden var rata. Un0er hela marschvagen stannade folk upp. De tredde inte
sina oron och ogon. MASSOR av askadare sken upp av lycka nar de sag att det var BSS
sam var~te pa stan.
Nar vi kommer in emot Karl XII:s torg finns dar c:a 250 kommunister sam blir nastan
paralyserade av skrack nar de ser hur manga vi ar. - Vad manga de ar vi sticker, sade
nagra av dem. Men de kunde inte sticka. Polisen hall hela omradet inringat. Nar
BSS kom fram till target borjade kommunisterna kasta snobollar. Flera av snobollarna
inneholl stenar och nalar. Nar da nagra patrioter gjorde en antydan att attackera,
sprang de genast bakat. Da ingrep polisen och tvingade patrioterna att ga bort fran
platsen. Samtidigt tvingades kommunisterna bort at motsatt hall. Patrioterna var
hela tiden lungna och sansade. Det var mycket god ordning och aven polisen gjorde
en bra insats.
Kommunisterna var skakade over att sa manga nationalister slutit upp. Massmedia var
lika skakade. TV var dar och filmade, men sande ingenting. Vad skulle de saga. Hela
tillstallningen var ju en seger for BSS. Dagens Nyheter tvingades dessutom dagen
efter att skriva att vi var tvahundra personer (men det var nagot fler). Ungefar
hundra av dessa gick efterat och at och drack pa en reserverad resturffi1g.
TJtforligt reportage i nasta nummer av Patrioten, som berill<nasutkomma i jan/feb 86.

BSS FRIADES AV JK
Den 26 augusti fick BSS brev fran JK (Justitiekanslern) sam viII inleda en forundersokning angaende "hets mot folkgrupp". Nagra ledande BSS-medlemmar kallades
till forhor. Undersokningen gallde ett flygblad "Sverige dor-Lat Sverige leva",
sam 1980 friades av JK. Men med de nya lagarna skulle innehallet vara atalbart.
BSS forklarade att vi slutade ge ut bladet innan den nya lagen tradde i kraft 1983.
Sa, den 4 december fick vi beskedet att forundersokningen lagts nero Arendet har
avforts fran vidare handlaggning.

MEDDELANDEN!
Pa grund av en mycket hog arbetsbelastning har vi annu inte hunnit att expediera alIa
bestallningar anTIu. Vi ber am ursakt, men hoppas att Du kan vanta ytterligare nagon
eller nagra veckor innan vi far ordning igen.
Pa grund av en ovantat stor mangd forfragningar fran hela landet (och andra lander)
och ett starkt okat intresse for BSS, ar vi i OMEDELBART behov av en eller ett par
personer, som kan hjalpa till pa kontoret i Stockholm, en eller tva kvallar i veckan.
Garna pensionar. Skriv till oss snarast.
For att vara saker pa att Du skall fa medlemshulletin och kallelse till ev mote i
borjan av aret bar Du fornya medlemsavgiften senast den 3 januari.
Vi ar tacksamma for alIa extra bidrag, som vi behover mer an nagonsin.
Leif Zeilon ber genom denna bulletin att fa tacka de som uppvaktade honom pa fodelsedagen.

NYA HETSKAMPANJER l\UT BSS!

Rasister
bakom
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"Om inte du slutar i SSU
ska vi miirda dig din jiivla
landsfiirriidare. "
Tre medlemmar i social·
demokraternas
ungdomsfiirbund i Nykiiping har hotats till livet den senaste ti·
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pa' deras engage·
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sam·
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- Vi ar helt sakra pa alt
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"Vi ir inga

nazister"
Laste en insiindare av en
lOre deu.a nazist som
gIacljande nog hade konunit
pli andra tankar. Trakigt
flOg illustrerades insandaren
med en bild $Om inte hade
nllgOImed NRP aft gora
VI sam finns med pli bilden var vid Karl XU:s sIaly
den 30 november forra arel
och demonstrerade fiir Sveriges frihet och oberoende.
Vi ar medlemrnar i BSS
och tar avstAnd friln aIIt vad
nazism heter. BBS ar en demokratisk forening och sam
patrioter tycker vi det ar rat!
at! manifestera svensk tradilion, aven om del fmns bade
slidant sam ar daJigt och bra
i vAThistoria. Men vi a1skar
Sverige och har sviirl at!
forstA vanor landel ska \as
ifran ass. C A. Huddinge
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Rasism i Toreboda?
Agneta

Soderberg

ag kan for ovrigt tala om for dig art jag forekommit i
en oUick liten tidning som heter "Patrioten" och ges
ut avert rasistiskt pack. som kallar sig BSS. Bevara
Sverige Svenskt. Jag hade omnamnt dem i ofordelakbga
termer (vad annars?) i ett kaseri och hamnade val dangenom pa deras svarta lista (om du ursaktar uttrycket).
Andra journalister
som namnt dem lar ha utsatts for
trakasserier.
ringde en ung darn. som holl pa med en utredning om saken. och berattade for mig. Nu hamnar jag
forstas i "Patnoten"
igen. Men inte far vi lata oss skrammas till tystnad. eller hur?
E
1 december
Bortsett Iran den t\'Varr alltmel
xpresse~
men i ViH omglVning: och del noli (Se ?atTloten
nr 2.)
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TOREBOII.'\ (TSLl
"brjar rasistiska lenden§f'r sprida sig i Toreboda~

Fragan kan sUillas efter
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Texten
"Bevara
Sverige
svenskt" har en lid hgurerat

sam slagord bland raststiska
grupperp!l hogerkanlen.

_ Jag kommer att vagra La
emol sAdana har sedlar i fortsatlnlOgen. Om de forekom'
mer I nllgon storre omlatlOlng
vet Jag inle. forklarar mannen

sam sr myckelupprord
TSL bar nngt runl lill bank·
erna i Toreboda.lnte p!l nilgon
av bankerna bar man docklagt
msrke till sedlar med raslslisk
lext p!l.

MEN BSS sLAR TILLBAKA!
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mans med gada vann•••.. Jag mar mt.e Iika bra
gick jaR: och en van ~enorn
~.
En otitck verkb~·
ett kalh.

sk6nl och vtntnJ{t

Stockholm.
Jag maddebra.
P\Ot51igt

hOrde

net har trangt
denna aimars

an

sa

I mJj.t
vackrcl

<lag.
V1

en

massa rap och slmk. Jag
f6l"'StOd med ens aU df.>t var
frigan om en demonstr"Cltion. Vi kommer narmare

och rapen blir tydbgare:

Hur kan maruuskorbb
sa har?
Nar jag hamLal mlg (ran
chock en undrade Ja~ hur

maklhavarna kan Ullata
demonstrauoner

av

det

bar slageLDar marmL>kor
Jag kan mt.elanka kIart gar omknng och sknker

Bevara

SYen~

svenskt!

langre. va f-nard(>tt4?
Jag
bhr oroli~ I hda kroppen.
Ell
demonslraLionsLa~
drar fOrb!. ~t b.:-star nastan ut~slULandeav klilar 1
~25-arsald~rn.
En och
annan aldre man, A\' ue
ell par hundra
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Nicklas SOderMl'2.
S.ockholm

BSS fiender har med forskrackelse noterat BSS
framgangar aven pa landsorten. De vet att VI
ar seriosa och har hallbara argument, som de
inte kan ra pa. Darfor har de bytt taktik.
Nu sander de hotelsebrev eller ringer och
hotar diverse personer I VART NAJt~. Massmedia
tar upp handelserna och pas tar sedan ATT VI
LIGGER BAKOM. BSS har redan vidtagit motatgarder
och polisanmalt alIa tidningar som publicerat
sadana pastaenden.
Vi viII samtidigt uppmana alIa lokalgrupper
att gora polisanmalan sa snart falska
beskyllningar kommer mot BSS.
Vi kommer i senare bulletiner att redovisa
resultatet av vara atgarder.

KARLSKRONA KO~,
som var en av de fa komrnuner som vagrade att ta emot flyktingar
kornrnermed all sakerhet att andra sitt beslut. Troligen kornrnerminst ett hundratal
flyktingar att tas emot inom ett ar.
KARLSKOGA TIDNING, hade den 6 december agnat flera helsidor om "rasisrnen" i kornrnunen.
Ungdomar intervjuades om sin syn pa invandringen och BSS lokalavdelning fick kornrna
till tals i en ovanligt sansad intervju. Dessutom av-bildades en av vara affischer
med adress och postgiro fullt synliga.
EN AV LEDARNA for National Front (Englands storsta nationalistparti) damdes i december
till ett ars fangelse. For bara ett par ar sedan satt han inne sex manader for sarnrna
"brott" ,.'hetsmot folkgrupp. Den har gangen har han sallskap av ytterligare en ledande
NF-medlem som ocksa fide fangelse.
ULF ADELSOHN har satt pa sig "Ror inte min kornpis"-market. Sa aven ordf. i MUF,
Beatrice Ask, som med extra skarpa noterat hur viktigt det ar att bekarnpa "rasism".
Ulf Adelsohn skapade sedan irritation hos myndigheterna genom att pasta att invandrarbarn far aka limousin till skolan pa skattebetalarnas bekostnad. Det var visserligen
sant, men anda pastod kritikerna att han "spred fardomar".
EN HYRESVARD blev polisanrnald for att han ville hyra ut sina lagenheter till svenskar.
Ja, sa langt har det gatt i Sverige. Det var i slutet av november som bade Expressen
och Dagens Nyheter (faktiskt) skrev om fallet. Hyresvarden ville inte hyra ut till
utlanningar darfor att han haft daliga erfarenheter. Han ville hellre hyra ut till
svenska ungdomar. Det visade sig dessutom att utlanningar har fartur i bostadkon.
Heder at denne modige hyresvard.
DEN 17 OKTOBER utbrot ett zigenarkrig i Sodertalje. Det agde rum i Ronna mellan tva
"klaner". De plockade fram pistoler, hagelgevar och knivar. Flera av dem sarades
och gripande kunde ske efter att polisen tvingats satta in kravallutrustad polis.
Ingen tidning skrev en Tad om detta.

STOPPA
BSS (Bevara SveTlpe Svenskt) hade ansokt om tillstilnd
for
demonstration
och fackel tag fran Slussen till
KARLXll: s
torg idag. Polisen gay oss lnget tillstilnd
darfor an
konmUfuster planerat sabot era motet, precis sam de gjort
VaT)e

aT.

I stallet
gay polisen
K<:Jt.t.U'<ISTIRNA
tillstand
an bade
demonstrera och sedan ockupera Karl Xll-statyn
under den
tid da nauonalisterna
skulle vara dar. Det yore lika
absuTt an forbiuda arbetarrorelsen
och sOClalciemokraterna
att demonstrera den 1: a maj och i stallet
ge tillstand
at
Gronsaksodlarnas
Riksforbund.
Men eftersan n vet att det lnte finns nagon yttrandefrihet
i SveTlge bli r V] mte forvilnade. Etablissemanget
gor san
de vill med poli tiskt
obekvama grupper. I stallet
for iri
och bppen debatt talar
de or:; forbud.
Det allvarl1gaste
1 sanrnanhanget
ar into an kormumisterna
fatt till stand idag. 1 dagens Sverige kan de dessutom fri n
fa stoTa moten, hota eller nusshandla nationallster
utan
att med,avanstern
bryr sig om att ta avstand iran dena.
Samudlgt underblaser
myndlgheter och massmedla hat mot
svenska patnoter
genan att sknva pTlmltlva vulgarartiklar
an "rasism" eller "fascism". san aldTlg far bembtas.
Svenska folket ar utsatta
for hj amtvan
och lndoktrinering
av Orwell-fonnat
och far mte tillgang
till
ob,lekt]v sakinfonnation
i viktiga
poli tiska fragor.
Marxistpropagandan
sviinrnar nu Over alla
folket ar hjlilplosa.

breddar

och svenska

Den 30 november har for svenska patrioter
blivi t en verklig
frihetsdag.
Vi manifesterar
visserligen
Karl XII och svensksinnad tradiUon,
men i forsta
hand demonstrerar y] for
friheten
och for rattvisan.
Vi demonstrerar odsa mot
aSlktsfoTtrvcKC:
och mot konm.IIllsmen. FORSVERlGE:-

BSS

Box 60015.
Postgiro

10401 Stockholm

81 81 70-3.

Faksimile av flygblad
som delades ut 30 nov.
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Nasta tomtegeneration?

