
GJALLARHORN£T

Skinskalle
med 6I!

••

VAD HANDE 30 NOVEMBER 1991 ?



VAD HAND£ 30-NOV£MB£R?
Firandet av Karl XII:sd6dsdag i Stockholm

urartade verkligen tilleft upplopp som varken
Sverigedemokraterna eller polisen ville ha?
M6jligtvis ville anarkister och kommunister
ha ett kaos, men inte eft h6gerkaos med
skinheads som 16pte amok iGamla stan. Dar
skinheads slog s6nder allt i sin vag! Vad var
det som gick snett och vad blev fel 30
november?

Partiordforande Anders Klarstr6rn fors6ker tala skinnskallar tillriitta, bilen 6ver6stes rned
stenar!

Vi ska i denna artikel forsoka redogora vad som blev fel,
bade i Stockholm och i Lund. I Stockholm hade
Sverigedemokraterna begort att fira Karl XII:sdodsdag.
Sverigedemokraternas demonstration skulle utgafran
Slussenoch go longs Gamla stan forbi riddarhuset mot
Kungstrodgorden till Karl XII:sstaty. Tyvorr borjade det
urarta redan i Slussendor allt var frid och frojd, tills 300
skinskallarstorkta med starkol,brannvin och hetsigt humor
borjade to befalet fron Sverigedemokraterna. Skinskallarna
var tydligen bara ute for att slossoch misshandla,i skyddav
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Sverigedemokraternas demonstrationsratt. Senare vid Slussendok
100skinskallarupp fron deras barrack och klubblokal fron fryshuset.
Nogra av dem var skinnskallarfron Norge, c:a 20 stycken. Vid det
har laget borde Sverigedemokraterna installt demonstrationen
men p.g.a. organisations svorigheter kunde inte de stoppa
demonstrationen utan gick ivag mot KarlXIIstatyn.

Vid bron vid Riddarholmen ville polisen
att Sverigedemokraterna skulle ga till
vanster mot Riddarholmen istallet for till
hoger mot Kungstradgorden. Detta sags
som ett svek av de berusade
skinskallarna, inklusivede 20 fulla norska
skinheads som var bevapnade med
molotovcocktails och jarnror. En
ledamot i Sverigedemokraterna fick sin
hogtalare beslagtagen av skinnskallarna
for att han f6rsokte lungna ner dem.
Sverigedemokraternas partiordforande
forsokte lungna ner skinnskallarna med
en hogtalare fran en polisbil. Polisbilen
dar partiledaren satt overostes med
stenar.

Varfor fick inte Sverigedemokraterna marschera mot Karl XII
statyn? Jo, p.g.a. att kommunister oC;;handrkister vagrade go
darifron nor deras mote var slut och tvingade darigenom
polisledningen att leda in Sverigedemokraterna in po
Riddarholmen. Skinnskallarna sag detta som ett forraderi nor
Sverigedemokraterna tog till vanster mot Riddarholmen och inte till
hoger till KarlXIIstatyn!

Klandra kan man gora den vansinnige polischefen som ville att
700Sverigedemokrater med kanske300-400asberusade skinnskallar
skullego in i Riddarholmens kyrka dar KarlXII:sgray ligger begravd.
Om det hade skett hade ingen kyrka statt kvar och kostbara
kulturskatter med ovarderligt yarde forintats tack yare en
inkompetent polischef vid namn CURT NILSSON! Tank er
nIttA skinnskallar i Sveriges Rikskyrkanummer 1, dar flertalet av
vara kungar ligger begravda! I Lund installdes 30-november
foreningens manifestation av Karl XII p.g.a. 200 ditresta danska
husockupanter fran Kopenhamn, sa kallade BZ ungdomar
(BZ=Besatta.Ungdomarnas besattande av tomma hus). DessaBZ
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danskar rev upp gatstenar byggde barrikader slongde bomber och bronde
polishoster vilket var synnerligen dumt gjort, men det gjorde oven skinnskallari
Stockholm. Det Sverigedemokraterna behover gora or att satsa po en fast
organisation sa aft vi slipper asociala element och upplopp som skendar partiet
och nationen! 0

Peruanska ballditer hissar den sovjetiska fanan med hammaren oeh skiiran! Svensson i
villaomradet bryT sig iute! Han sover tryggt? SVERlGE VAKNA!

rl'III~Ilf)YS 1111f»)11)1~ll(J. i\V JAnS n:AnNI~S'I'i\)1

Vid KarlXII-statyni Stockholm horjade kommunisteroch
andra galningar! Den vorsta skondningen av riket var
nor guerillasoldater fron Peru, klottrade upp po statyn,
och dor hissade de den Sovjetiska roda fanan med
hammaren och skoran! Dessa kommunistiska banditer
fron Peru som tillhor den maoistiska kommunistrorelsen
·Sendero Luminoso·, har kommit hit inbjudna oven
socialistisk landsforrodarregering. Det morkliga or att
dessa kommunister fron Peru kom hit som so kallade
flyktingar? Det forsta dem gor or att hissa sovjetiska
kommunistflaggan po vordefulla statyer och slosvenska
patrioter po koften? Det or konstiga flyktingar som nor
de fott uppehollstillstond direkt borjar med terroNerk-
samhet so fort dem tott stanna? Att den svenska
polisen inte kan rensa bort packet av kommunisteroch
Peruanska gangstrarvid KarlXIIstatyn or morkligtoch jag
undrar hur poliskoren ska klara EM92 ? 0


