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SDar partiet som det alltid blaser
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kSD ar partiet det hander saker kring kan
val ingen ha undgatt att marka. Speciellt

u under hosten med demonstrationen i
Gbg som var en riktig hojdare.

Tro nu bara inte att det ar slut med farten i
och med detta, for sa ar inte fallet! I Sthlm van-
kas demonstration den 6 november, sedan ar det
dags for Kalle dussin-firande och valrorelsen ar i
princip i full gang!

Valet -94, ar det inte sa langt kvar till. Och
inn an vi ar dar ska varenda svensk ha fatt infor-
mation om oss. Tote bara genom massmedia
utan direkt fran oss genom flygblad i brevladan
och genom att vi visar oss pa gator och torg och
hailer moten. Det ar ocksa viktigt att vi talar
om for vara vanner och bekanta vad som hailer
pa att handa i Sverige och att det finns ett bote-
medel och att det botemedlet heter Sverige-
demokraterna!

Stod Sverigedemakraterna
- partiet sam stoder Dig!



LOKALA NYHETER
••

SD-VAST!
med stormsteg mot -94.

Mycket har hont under sommaren och
mycket mer kommer att honda under

hasten/vintern 93/94

Du, kan val knappast ha mis- men detta hindrar inte att man
sat att vi i Vast-Sverige har anda hjalper till med det man kan.
haft en mycket hog aktivi- Inte minst galler detta ekono-

tetsniva under sommaren och hos- miskt, da motet pa Gotaplatsen
ten. Detta ar nagot som manga slukade mycket pengar (Iastbil,
har efterlyst tidigare, men som vi Ijudanlaggning, facklor, elstrom,
inte alltid Iyckats leva upp till. Var tillstand osv). Sa du som har en
ambition ar att detta bara ska vara mojlighet art bidra med en slant,
borjan, men det galler for ALLA stor som liten, ditt bidrag ar mer
att stalla upp. Manga av oss har an valkommet. Tank pa att for
av naturliga skal forhinder att stal- varje krona blir vi starkare infor
la upp pa vissa yttre aktiviteter, valet -94.

Du som annu inte har betalat din
avgift fOr -94. OOrdet nul

Om du betalar -94 ars avgift nu, sa
galler den resten av -93 ocksal



Del'llOftstrG'I,
eft #orntida

Det har val knappast undgatt
nagon att Sverigedemokraterna
genomfon vad massmedia kallat
"den storsta nationella manifes-
tationen i Goteborg sedan
1930 - talet". Platsen var Gota-
platsen i hjanat av Goteborg och
du har sakert last massmedias
bild av det hela. Har kommer var.

.Dagen borjade i hallande
osregn i Trollhattan dar vi sku lIe
ha dagens forsta mote. Efter
diverse strul med bussarna fran
Sthlm (en av bussforarna korde
vilse-det ar inte alltid sa latt att
skilja Trollhattan fran Vaners-
borg) kunde motet hallas som
planerat, trots an polisen gjorde
vad de kunde for att stoppa oss.
Nar vi skulle kora in lastbilen
vars flak skulle fungera som seen,
menade polisen att da vi inte i
forvag informerat om lastbil,
kunde den inte komma pa fraga.
Det he1a loste sig genom att vi
fick stalla bilen pa en annan plats
an vad som var planerat. Detta

forde med sig att vara elkablar
inte rackte - till polisens stora
skadegladje. Tack yare att Lasse
varit forutseende och hyrt ett die-
se1aggregat - oj vad lang polis-
chefen blev i fejset- kunde vi
genomfora motet med "egen"
strom.

Trogna sin vana hade nagra
motdemonstranter dykt upp,
men de gjorde inget vasen av sig
mer an att de, vilket Klarstrom
papekade i sitt tal, vande proble-
men ryggen. Motesdeltagarna
var ca 300, och jag tror att alla
tyckte att motet, bortsett fran
regnet, var mycket lyckat.

I stort sett alIa fran Trollhatte-
motet begav sig mot Goteborg
och kvallens stora begivenhet,
motet pa Gotaplatsen. Aven har
regnade det, men i viss man var
gudarna med oss, det minska-
de ...

Allt som inte dodar hardar. Sa
aven regnvader. Vi hade dock
garna varit mjuka och torra Sve-



fo"e" i GBG
rbe/sueeel

rigedemokrater om vi fatt valja
sjalva. Nagra som vi daremot
onskade allt regn i varlden var
"Iranska flyktingradet" och deras
"svenska" meningsfrander fran
diverse anarkist och kommunist-
sekter. (Tank att vi en gang varit
annu farre an de ar nu ...

Motet samlade dock ganska
ffianga engagerade ahorare
(500-600), som trotsade ovadret
och polisens kravallstaket. Man
fick faktiskt kampa en del for att
kunna ta sig in, genom polis ens
"skydd". Vi vet ett ganska stort
antal som inte lyckades ta sig in.
Bl.a Jocke som kom med bandet
med nationalsangen. Forst efter
att ha ringt folk pa insidan gick
polisen med pa att bandet med
vidhangande Sverigedemokrat
skulle fa bevista motet ...

Manga forvecklingar som ni
hor, men anda i slutanden ett
lyckat evenemang. Anders tal var
bland de basta vi hart och det
vackte befogad uppskattning hos

publiken. Stor succe!
Efter motet var vi inbjudna till

fest och konsert pa Hisingen.
Mycket lyckat aven detta. Det ar
alltid roligt att traffa andra natio-
nella och fa svinga en biigare i
glada vanners lag!

Stockholm nasta!
I huvudstaden halls demonstra-
tionen bade den 6 och den 30
november Det ar viktigt att vi
haIler ett hogt tempo resten av
tiden fram till valet. Darfor blir
det massor av demonstrationer
och andra evenemang.

Nasta gang: riktig demonstration
Polisen gay oss som ni vet inte
tillsrand till mer an ett stillastaen-
de mote. Pa grund av tidsbristen
hann vi inte driva saken langre
med overklaganden etc.

Niista gang lovar vi att inbju-
da till riktig demonstration.

ViiI matt!



SD-vAsTSVERICE

Kommunforeningar i
VarbergiHalland och Trollhattan

Nu har aven Halland
begAvats med en kom-
munforening.

Verksamheten utgAr
ifrAn Varberg som ar ett
stort SD-naste. Det ar
aven tankt att SD-Var-
berg skall vara en sam-
lande kraft for hela Hal-
land. Till ordforande val-
des pA deras forsta mote
Anders Fredner som
kanske mAnga sAg pA
TV (Svar Direkt). Anders
och de andra varbergar-
nas f6rhoppning ar, att
detta bara ar oorjan f6r
Halland.

Du som bor i Halland
och viii hjalpa till, kontak-
ta:

SD-Varberg
1011186
432 16 VUBERe

Nu ar clet liv i luckan
igen i Thn! Kommun-
en viII asa in kultur-
fOrbattrancle "nya
svenskar", narmare
bestamt 420 st bosni-
er. Kommunledning-
en sager bland annat
att man ska markera
mot "markerkrafter-
na" och visa humani-
tet. Samtidigt hjalper
man serberna med
sin etniska rensning.
Kan detta kallas
humanitet?

Som om inte Thn
redan har nog med
problem! Detta gar
ju inte saken direkt
battre. Infar kom-
munfullmaktiges av-
garande i fragan
kommer SD att vara
pa plats och kraft-
fullt protestera mot
alia beslut som med-
far vaxancle skaror
nya socialbidragstag-
are i Thn kommun.

Chansen au dessa
"flyktingar" nagon-
sin kommer att assi-
mileras och fa arbete
i Sverige ar minimal,
far art inte saga obe-
fintlig.

Valet -94 kommer
att visa kommunled-
ningen vad Trollhat-
teboma tycker. SO
kommer att ta minst
tre mandat, men
gemensamt ska vi se
till att det blir fler.
Stad Thn:

so-TrollbJttan
Jarnvagsgatan 16A
461 31 TROLLHAnAN
Tel. 0520-12022



R I K S N V H E T E R

Hosten 1993:
Ett rekord i SD-aktiviteter!

Sam al/tid or aktiviletsnivan hag
so hor pO hostkanlen. 30 nav·
ember kammer snart ...
Som vanligt ar det Lund och Stock-
holm som galler. Som vanligt ar det
ocksa strul med tillstanden. Lat oss
starta med Lund:

Till art borja med fick 30:e novem-
berforeningen avslag fdn polisen for
sin 140-ariga tradition. Som tur ar
kunde atminstone regeringen lagen
och gay tillstand. Polisen menar da
art foreningen ska vara pa Kloster-
gardens idrortsplats, en plats som inte
har nagonting med traditionen art
gora. Aven detta tillstcind ar overkla-
gat, sa sista ordet ar annu inte sagt.

I Stockholm ar det ocksa krangel.
SD:s ansokan galler for fackeltcig
fram till, och nedlaggning av krans
vid, Karl XII:s staty. Aven i Sthlm har
polisen avslagit var ansokan och for-
sokt fa oss att acceptera en ej tradi-
tionsbunden tillstallning. Vi accepte-
rar naturligtvis inte detta och aven
har ar en overklagan inlamnad. Nam-
nas kan, att polisen har kommit pa

den "geniala" iden att halla oss pa
Sodermalm och pobeln pa Norr-
maim. Exakt hur de praktiskt har
tankt sig art losa derta vet de val inte
ens sjalva.

Vart forslag ar att omedelbart
bura in samtliga motdemonstranter
som gar utanfor sirt demonstrations-
omdde, om de nu prompt ska fa
(mot)demonstrationstillstand over-
huvudtaget. Tillstandslosa motde-
monstrationer ska omedelbart - med
de medel som kravs-stoppas. Gjorde
polisen detta, skulle de inte ha nagra
som heist problem med ordningen i
yare sig Lund eller Sthlm. Polisen och
massmedia vet mycket val vilka grup-
per det ar som undantagslost startar
kravallerna.

Da tider och platser i skrivande
stund ej ar klara ber vi dig som viII
folja med till Sthlm eller Lund att
hora av dig till SD-Gbg for vidare
information. (Senast 26 nov.) Kostna-
den for resa till Lund blir lag, da det
inte behovs nagon overnattning.

JOAKIM



Kop SD-prylar!
Heltaekande Aygblad i A5-storlek: 1000 st. 150:-
SOU:s tidning Ung Front nr 1 och 2: 20:-/ st
Senaste numret av SO-Kuriren (nr 21) 20:-
(Vi har oven oldre nummer, 10-20:-/st.)
Bunt SD-kuriren:
(10st. blandade nummer)
Klistermorken:
Siste svensken ... (bildekal)
Indianerna ... (bildekal)
Bildekaler 26x 8 em:

Flyktingstrom till Gbg? - Nej tack!
D:o mea vikingaskepp

Lagerrensning: Blandade klistermarken:
Flaggncil:
Rockmorke: "Stoppa vansterextremismen":
Kassettbond 90 min SO:
SD:s partiprogram (OBS prissonkt!):
Skriften "Det dubbla sveket", 8 sid:
T-shirt: "Trona fOr Sverige" (runskrift) L,XL:
Ultima Thules CD-Maxi "Vikingablod"
Ultima Thules CO "Vikingabalk" (nya plattan):
Ultima Thules CD "Svea hialtar":
Ultima Thules CD "The early years":
Ultima Thules CO "For faderneslandet":
Ultima Thules video:
Kiip 3 valfria Thule-CO och du fOrMaxin pO kopet.
Betalning sker i fOrskott till SD-Gbgs POstgiro: 38 05 85-0

Order pO minst 100:- fraktfritt.

100 st. 60:-
25:- st, 2 st. 40:-
25:- st, 2 st. 40:-
10:- st, 2 st. 15:-

100:-
15:-
10:-
40:-
10:-
10:-

110:-
35:-

129:-
129:-
129:-
129:-
129:-


