


••

FORORD
10 ar, det ar inte klokt vad tiden gar. Jag minns det
som i gar da jag for forsta gangen, sommaren 1989,
sag ett SD-klistermarke pa Kungsholmen i Stockholm
och sedan samma kvall bestallde ett informations-
paket. Profetiorna i detta informationspaket kommer
jag iMg att jag upplevde som overdrivet morka, men
idag har alIa av dem slagit in med 100% exakthet. Det
Sverige vi lever i idag existerade redan den sommar-
dagen 1989, forvisso bara i SDs informationspaket,
men anda. Hade Her personer lyssnat pa SD redan da,
sa hade landet inte befunnit sig i den situation vi lever i
idag.

Under aren har SD djupt berort 10000-tals mannis-
kor. lnte bara ansvarsfulla patrioter, utan aven rod /
svarta anti-demokrater, hatiska invandrargrupperingar,
hycklande politiker och vanstervridna journalister. Att
vi har blivit en nagel i ogat pa dessa manniskor rader
det ingen tvekan om, det rader heller ingen tvekan om
att dessa grupper har gjort allt vad de har kunnat for
att stoppa oss. Blott det faktum att Sverigedemokrater-
na fortfarande existerar och att ingen av vara aktivister
annu har £att offra livet i kampen fOr var sak ar ett
unikum. Men samtidigt ar det en triumf fOr idealiteten
i vart land.

For att vara "politiskt aktiv" inom ett etablerat
parti, och dar £a betalt for det, kravs det inte mycket
mod eller offervilja. Daremot visar det pa akta overty-
gelse att gang efter gang fa utsra vad vi sverigedemo-
krater tvingas utsra.

Det ar inte bara via TV-reportage, radiodebatter och
tidningsartiklar som SD har forevigats, utan aven via
sanger och dikter. Sverigedemokraterna har gang pa
gang visat att vi ar ett parti som verkligen behovs i
dagens politik. Och trots att vi som ett svenskt demo-
kratiskt parti under aren har sprungit pa motsrand och

ORDFORANDEN TALAR
Trots att Sverigedemokraterna ar ett ungt parti, har
nagra generationer aktiva redan passerat igenom.
Slitaget har varit stort pa de som bmpat.

Ett samhallsklimat som diskriminerat fosterlands-
vanner och oj usta metoder fran motsrandare inom par-
tivasendet och massmedia har forbittrat.

Tyvarr har Hera av dem som redan fran borjan enga-
gerade sig i Sverigedemokraterna reagerat pa de ojusta
metoderna genom att sjalva bli hatiska och tvivlare pa
systemet. En del av namnen i denna skrift har av sada-
na skallamnat oss, och vi har varit tvungna att marke-
ra avsrand fran demo

Nasta gang det ar dags for en jubileumsskrift, om
ytterligare tio ar, kommer nog ordforandens ord att
behandla en annan process som redan startat.

"argument" som helt och Mllet saknar motstycke i
svensk efterkrigstid, har vi med aren bara vuxit och
med den bestamdaste stamma forklarat att vi ar i
svensk politik for att stanna. Det ar hog tid for vara
mots rand are att acceptera att vi ar deras dottrar och
saner, systrar och broder, deras modrar och fader. Vi ar
deras grannar, arbetsgivare, anstallda och arbetskam-
rater. Vi ar dem de anfortror sina barn till nar de lam-
nar dem pa dagis och det ar vi som sar och skordar de
grodor som fader dem. Vi ar kvinnan mitt emot pa
bussen och mannen de sitter bredvid pa tunnelbanan.
Vi, mina bra partikamrater, vi ar Sverige!!!

Forut var fragan om vi skulle kunna ta ass in i
Sveriges Riksdag, nu handlar frageformuleringen bara
om nay vi kommer in.

Skriften Du nu haller i din hand skall inte ses som en
komplett redogorelse for partiets historia, for detta
skulle det kravas 100-tals sidor i en bok, modell storre.
I stallet skall "Sverigedemokraterna 10 ar" ses som ett
monument over allt som vi lyckats med under dessa 10
ar. Skriften ar bokstavligt talat en hyllning till alIa dem
som lagt ner sin kropp och sjal i Sverigedemokraterna.

Hoppas att ni £ar lika roligt nar ni laser denna skrift
som jag har haft nar jag har skrivit den, och glom for
allt i varlden inte bort att kopa "Sverigedemakraterna
50 ar" nar den kommer.

Tack till vara fotografer
Det har under arbetet med "Sverigedemokraterna 10 ar"
inte varit helt Hitt att lokalisera alla fotografiers ursprung.
Vi vill harmed framfOra ett stort tack till dem som hnner
igen sina bilder i skriften, men inte Hlrkredit for detta.

Ett stort tack till vara "hovfotografer": Martin Karlsson,
Steve Larsson, Patrik Lindgren och Lars Karnestam.

Ytterligare tack till: Ann-Catrin Hallgren, Mikael Svensson,
Jimmy Windeskog, SD Uppsala samt aHa som inte namnts.

Sverigedemokraterna har blivit skola fOr en ren, fin
anda av nationaldemokrati. Vara aktiva idag ar besja-
lade av bnslan att av partierna ligger SD narmast
begrepp som sanningshalt, trofasthet och idealitet.

Vi ser tiden an!

Mikael Jansson
Ordforande, Sverigedemokraterna



1988
Det rader delade meningar om exakt nar Sverige-
demokraterna bildades. Vissa hanvisar till sam-
manslagningen av Framstegspartiets Stockholms-
avdelning och BSS (Bevara Sverige Svenskt) till
Sverigepartiet. Visst fanns det manniskor som var
med och bildade Sverigedemokraterna som tidigare
varit aktiva inom andra organisationer, dar ibland
de nyss namnda, men partibildningen Sverigedemo-
kraterna var ett nytt parti.
Den 8:e februari samlades ett 20 tal manniskor i en
lagenhet i Stockholm och diskuterade utformning-
en, ett annat namnforslag var t.ex. Svenska Foster-
landspartiet. Det bestamdes ocksa att partiet skulle
ha tva talesman istallet for en partiledare, en kon-
struktion som paminde om miljopartiets modell.
Partiets tva forsta talesman blev Leif (Zeilon)
Ericsson och Jonny Berg.
Alldeles i partiets borjan kom det ett samtal till
Goteborgsavdelningen dar en ung man undrade om
han kunde hjalpa till med nagonting. Han mattes
av svaret: "Ja, vi ska vdl hitta nagonting att gora at
dig ocksa", ett ar senare var denne unge man, d.v.s.
Anders Klarstrom, talesman for partiet.

Ett handlingsprogram kallat Ansvar for Sverige,
med Johan Rinderheim som drivande kraft, togs
fram och utgivningen av Sverigekuriren borjade.
Redan pa varkanten blev SD inbjudna att represen-
tera Sverige pa en europeisk kongress i franska
Strasbourg, arrangerad av Front Nationals ung-
domsforbund, Front National de la Jeunesse. Bland
talarna fanns bade SDs Johan Rinderheim och FNs
partiledare Jean-Marie Le Pen.
Tillstallningen sandes i TV och locka de runt 500
ahorare och hade representanter fran 25 lander.
Med sa manga pa plats blev det inte sa mycket tid
for varje talare, var Rinderheim fick tala i c:a fern
minuter. I sitt tal tog Rinderheim bland annat upp
den svenska situationen med avsaknaden av ett
rikstackande nationalistparti. Han sade ocksa:
"Men var svenska regering och hela den borgerliga
oppositionen arbetar frenetiskt for en fortsatt mas-
sinvandring". Efter representanternas tal halls det
senare pa kvallen ett storre mote, med c:a 2000
deltagare. I sam band med detta mote borjade SD
salufora en oversattning av Jean-Marie Le Pens tal.

Da 1988 var valar blev det i borjan viktigare att
komma ut med ordentligt med propaganda an att i
lugn och ro bygga upp partiets struktur. Faktum ar
att valet halls endast 7 manader efter att partiets
bildats. Trots allt blev det nagonting som paminde
om valkampanjer i Malmo, Stockholm, Goteborg
och framfor allt, Vargarda. Forutom affischer, flyg-

MedltmstillstrOmmningen bar nu OUl mI·
tilt och organisationen bar all anledning an
vara optimistisk infar urveclclingen. Nlr del
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Johan Rinderheim representerade SD nar vi
blev inbjudna av Front Nationals ungdoms-
forbund, FNJ.

Johan Rinderheim i talarstolen framfor 500
fransyskor och fransman. Den sprakbegava-
de Rinderheim framforde sitt tal pa franska,
till skillnad fran manga andra inbjudna.



SO-Storfors, Tomas Atterstam och Jonny
Gran.

I Jonkoping holls SOs forsta torgmote ... pa
en parkering utanfor ett kopcentrum!

Jerker Magnusson och Johan Rinderheim
ar tva av partiets grundare. Bada skulle
med tiden lamna SO, men medan Jerker
trappade ner pa verksamheten he It skulle
Johan forst starta den intellektuellt inrikta-
de studenttidningen "Virtus" for att sedan,
narmare bestamt 1997, atervanda till SO.

SO-Butiken har alltid haft mycket att erbju-
da, kanske mer an alia de andra partierna.

blad och klistermarken forekom det narradiosand-
ningar i Malmo, Goteborg och Stockholm, i Stock-
holm tillsammans med kulturforeningen Gjallar-
hornet, som du kan lasa om pa annan plats i denna
skrift. Trots hopplosheten att fa mandat i sa stora
stader, sa var det bra fart pa aktiviteterna pa alla
hall och faktum ar att man till sist fortjanade 1118
riksdagsroster.

Det var framfor allt i Vargarda som resurserna sat-
tes in, man stallde upp med ett lokalt program som
bland annat tog upp tagstopp och ambulans i Var-
garda, dessa fragor togs senare upp av Socialdemo-
kraterna. Aktiviteterna leddes av den lokale ordfo-
randen Ronny Bostrom, men aven personer som
Yvonne Drewicki och Helene Aayrynen (som tyvarr
gick bort endast 22 ar gammal) utmarkte sig.
Bostrom fick tillsammans med Klarstrom under
kampanjen fora SDs forsta debatt, detta skedde i
Radio Goteborg med Stoppa Rasismen som mot-
srandare.

SD hjalpte ocksa till med att sprida Sjobo-Centerns
budskap till Sjobo-borna, samtliga hushall fick
besok av SD-folk och troligtvis var SDs insats en av
de avgorande faktorerna som gjorde att Nej-sidan
till sist kunde vinna en storseger. I ]onkoping holls
det forsta torgmotet och det drog runt 30 personer
fran hela landet, detta blev det enda motet under
hela valkampanjen och det sager lite om dess vidd.
Valet holl pa att bli en positiv overraskning, i
Vargarda var vi bara 17 roster fran mandat, i
Goteborg fick vi omkring 200 roster och i Malmo
runt 100.

Under aret fick SD rubriker da talesmannen Leif
Zeilon (Ericsson) vagrades ga med i fackforeningen
- Livsmedelsarbetarforbundets Avd. 4. Leif hann
inte arbeta mer an tre dagar pa Vin & Spritcentral-
en i Stockholm for an han blev utfryst. Att fackord-
foranden hette Guillermo Huerta kanske var en av
forklaringarna till att det gick som det gick. Huerta
menade att fackavdelningens stadgar gay honom
rattighet att sparka ut den som han valde att kalla
fascist, nar Zeilon fragade vad i hans agerande som
var fascistiskt fick han bara till svar att "vi vet vem
du ar".

1989
Pa varkanten skulle Stockholms och Sveriges nya
sportmetropol, Globen, invigas. Till den sratliga
invigningen hade bland andra Ola Sundberg enga-
gerats. Att Ola Sundberg var, och ar, en masterlig
jonglor var allmant kant, att Ola sedan en tid tillba-
ka var aktiv inom Sverigedemokraterna var inte lika



hint, hade det varit hint hade Ola knappast fatt
nagon chans att gora det han stod i begrepp att
gora. Strax innan den officiella invigningen antrade
Ola scenen tillsammans med sin partikamrat Peter
Lindstrom, val uppe pa densamma vecklade de ut
en SD-banderoll och gick fram till mikrofonen och
sade: "Leve Sven-Olle i Sjobo". I Globen fanns vid
detta tillfalle bland andra, Carl Bildt, Lars Werner,
Drottning Christina och Stig MaIm, de satte tro-
ligtvis drinkarna i halsen nar det gick upp for dem
att SDare hall pa att inviga miljardbygget Globen.

Med valet bakom oss var det sa antligen dags att
bygga upp partiet. Man samlades i en lokal i Stock-
holm for att klubba en ny styrelse och ett partipro-
gram. Nya talesman blev Anders Klarstrom och
Ola Sundberg, de bada var tillsammans med bland
andra Sven Davidson, Leif Ericsson och Jerker
Magnusson de som paverkade utformningen av
partiprogrammet. Andra som kom med i styrelsen
var Qrjan Melander, Maria Fogel och Lars Ljungh.

Efter programmets utformning kallade man till
presskonferens i Stockholm dar media fick en
chans att mota det nya partiet. Det var forvanande
att konferensen gay sa mycket publicitet, men a
andra sidan var det inte mycket till saklighet i
mediarapporteringen. I TV tick den fran Grekland
invandrade forfattaren Theodore Kallifatides leka
"expert". Han visade med uttalanden som att vi
skulle vara forlorare, exakt hur mycket "expert"
han i verkligheten var. Hur som helst borjade det
visa sig att det fanns ett nytt alternativ i politiken.

En av utgangspunkterna for partiet var att satsa pa
omraden som vi hade chans att expandera fort i,
d.v.s. ute pa landsorten, snart fanns det kommun-
foreningar pa platser som Kalmar, Kungalv, Karls-
krona och Lysekil. Pa manga platser var media
aggressiv och subjektiv och varst var det kanske i
Storfors. Trots att det kom igang en hel del kom-
munforeningar sa var det fa som visa de sig livs-
kraftiga, detta har alltid varit ett problem, aven om
det blivit mycket battre med aren. Det ar faktiskt
bara Goteborgsavdelningen som, under alIa dessa
ar, varit konstant aktiv.

Under het fick vi medverka i TV ett antal ganger,
forst var det i TV3s kontroversiella program
Diskutabelt dar Robert Aschberg hall pa att gora
sig ett namn. Anders Klarstrom debatterade mot
bland andra, Jorn Donner, Jon Michenet och Dick
Forslund, den senare fran Stoppa Rasismen. Inte
heller i detta program lyckades programledaren
leda debatten och det hela blev ganska kaotiskt,
men Klarstrom skotte sig utmarkt och det stod
klart att han verkligen skulle bli en resurs for SD.

Sverigedemokraten Peter Lindstrom star i
begrepp att inviga Stockholm Globe Arena.

Lars Karnestam och Ola Sundberg granskar
de nya "Sjobo - ett foredome" -T-trojan. Lars
ar en av dem som alltid staller upp nar SD
kallar. Aterkommande gast i Radio-SD.

Patrik Lindgren kom med i den sverigede-
mokratiska gemenskapen 1989, det gor
honom till en av partiets mest lojala med-
lemmar genom aren.

Sverigedemokraternas forsta partisymbol
var landskapet Dalslands landskapsblomma
ForgiUmigej. Den skulle senare ersattas av
den numera valbekanta "facklan".



BSS-ordtoranden Sven Davidson talar. I SD
skulle Davidson gora succe som talare pa
moten, skribent i SD-Kuriren och ledamot i
styrelsen anda tram till 1993. Nu tor tiden
nojer han sig med aU vara passiv medlem.

Anders Klarstrom medverkar
med Robert Aschberg.

En glad Anders Klarstrom i trevligt sallskap
efter siU Iyckade tramtradande i Nattcafe
tillsammans med Ola Sundberg.

Nils Mandell har lange och otta salt s.k.
"dekaler" pa Sverigedemokraternas moten.

Mer chans att utveckla resonemanget gays i Sievert
bholms program Nattca(e under sommaren. Bade
Ola Sundberg och Anders Klarstrom var inbjudna
att debattera mot Ingrid Segerstedt- Wiberg och
Lotta Edholm, FPUs ordforande (Folkpartiets
davarande ungdomsforbund). Med bade Ola och
Anders i studion rackte det inte langt med bholms
subjektiva programledartaktik eller Segerstedt-
Wibergs ojande over sig sjalv och sin "kamp for
demokratiska ideal". Responsen !at inte vanta pa
sig, telefonerna pa SD-kansliet borjade ringa redan
under programmet och slutade inte ringa pa en hel
manad. Nar TV-kamerorna slutat sanda forsatte
debatten vilket uppmarksammades med en helsida
i Kvallsposten, dar kunde man bland annat !asa om
SDs visioner att varna om den lilla manniskan.

Under sommaren kom Ola Sundberg i rampljuset
annu en gang. Denna gang blev Ola avskedad fran
blands Djurpark. Ola blev anstalld i egenskap av
jonglor och val pa bland passade Ola pa att ge
Sverigedemokraterna lite reklam i lokaltidningen,
Glandsbladet. Direkt efter att artikeln publicerats
blev Ola informerad om att han inte langre var
anstalld, detta ledde naturligtvis till ytterligare
rubriker. Vissa av dessa var riktigt roliga "JonglOr
borttrollad" och "Sverigedemokraterna kraver:
stang Glands Djurpark". Ola polisanmalde blands
Djurpark for avtalsbrott och SD instiftade "Ola-
fonden" for att finansiera en eventuell rattegang.
Med tiden lades dock dessa planer ner da det ime
fanns nagot skrivet kontrakt pa anstallningen.

Under aret fick partiet ordning pa sin motesverk-
samhet. Framfor allt Goteborg var driftiga pa detta
men aven i Malmo, Stockholm och Storfors hyrdes
det lokaler och halls moten. Fram till november
detta ar hade det i Goteborg hallits fyra storre
moten som samtliga lockade ansenliga ahorarska-
ror. Da Klarstrom under denna tid bodde i Gote-
borg var det naturligt att han ofta var en av talar-
na, men det var aven manga andra som visade sin
verbala talang.
I Stockholm kom man igang med narradiosand-
ningar. Med tiden skulle detta dras igang pa flera
stallen i landet, Haninge, Goteborg, Borlange,
Solna etc, men det ar bara i Stockholm som det har
sants kontinuerligt. Under aren har SD-Stockholm
sant runt 1000 timmar - ofta mycket uppskattade
program.
Sent pa hasten 1989 startades en "kommunfore-
ningsoffensiv" som gay ett fantastiskt resultat.
Snart hade vi kommunforeningar i brebro, Kung-
alv, Solna, Sollemuna, Huddinge, Borlange, Ekero
och Linkoping. Pa det mote dar SD-Linkoping bil-
dades dok Madeleine Larsson fran Norrkoping
upp for forsta gangen.



1990
I borjan av aret holls en konferens/kurs i debatt-
teknik pa Alandsfarjan. Motet bjod pa tal av Leif
Ericsson och Erik Dahlen och under debattraning-
en utmarkte sig bland andra Berndt Hubner och
Stefan Carlsson. Under varen fortsatte kommun-
foreningsoffensiven och manga nya foreningar bil-
dades. Ett nytt flygblad borjade ocksa spridas,
"f/yktingarnas mobelbidrag 1989", beskrev alIa de
olika typer av bidrag som "f/yktingfamiljer" och
"f/yktingar" var berattigade till.
Spridningen blev enorm, mangder med privatperso-
ner kopierade och spred vidare pa stora arbetsplat-
ser runt om i landet som Lex. Saab Scania i Soder-
talje, Arlanda Flygplats, Volvo- Torslandaverken
och Volvo-verken i Kalmar, dar lag vara blad i
hogar. Det ringde utlandssvenskar till kansliet som
fatt det i sin hand i Florida och i Saudi-Arabien.

Expressen skrev pa ledarsidan en artikel med rubri-
ken: "Flygbladet" och trodde dar att detta var
Sveriges mest spridda flygblad i historien. Tidning-
arna landet runt skrev helsida efter helsida med
nastan samma innehall: flygbladet ljog, vi gick ut
med falska siffror! Men, nar Rapport hade inter-
vjuat saval Anders Klarstrom som socialforvalt-
ningen i Goteborg om det hela sa valde man att
helt lata intervjun med Anders utga ur program-
met. Detta sager en hel del om Rapports tilltro till
argumentationen fran Socialforvaltningens repre-
sentanter i Goteborg.
Aven vissa andra partier tog upp vart blad och
spred. Invandrarverket startade en motkampanj
och gjorde bl.a. en fortalsbroschyr mot SD som
man skickade till varje tidningsredaktor sa fort de
inte skrev negativt nog om SD. (Idag fyller den
extremistiska tidskriften "Expo" en liknande funk-
tion med sina logner).

Goteborgsavdelningen forsatte att vara ett foredo-
me for resten av landet, i samband med en hel helg
av aktiviteter holls ett mote som varit SDs dittills
storsta mote. C:a 200 personer kom och fick lyssna
pa tal av Anders Klarstrom, Ola Sundberg, gote-
borgarna Thomas Holmberg (bytte senare efter-
namn till Rehbinder) och Ulf Stehr.
Det var dock inte bara politiskt prat pa motet, pa
plats fanns ocksa en blasorkester, dessutom under-
holl Ola Sundberg med sina jongleringskonster.
Motet blev ett bevis pa att partiet nu var pa gang
och ytterligare bevis kom en manad senare, da
publikrekordet som togs i Goteborg overtraffades
pa ett mote i Stockholms Medborgarhus. Mer an
300 personer uppenbarade sig, vilket slog rekordet
fran Goteborg med mer an 100 personer.

SD har genom aren kunnat bjuda pa trevlig
musik och rolig underhallning, tack yare
ideella insatser fran proffessionella artister.

Sverigedemokraterna valde i begynnelsen
ofta att ha sina konferenser till sjoss. Vid
detta tillfalle foil valet pa iUandsfarjan.

Anders Klarstrom och Ola Sundberg, har
tillsammans med Klarstroms ungdomskam-
rat och SD-Goteborgs talesman Ulf Ekberg
samt SD-Riks kassor Jerker Magnusson.
Joda, visst ar det samme Ulf Ekberg som
senare blev varldsberomd med popgruppen
Ace Of Base!
Under senare ar har Ulf tyvarr figurerat i
pressen i allt annat an SD-representativa
situationer. I nagot reportage ses han gora
en s.k. "Hitler-halsning", i ett annat kramar
han om den afrikanske musikern Dr Alban.
Det avslojades nyligen att han har dalig
ordning pa sin ekonomi, skattemyndigheten
kraver honom pa flera miljoner, pengar som
han lika garna kunde ha "slosat bort" pa
t.ex. SDs valfond, men det kanske han ar
for radikal for att gora. Man undrar ju!!!



Totalt fullsatt nar Sverigedemokraterna holl
sitt forsta mote i Dais Ed. I Dais Ed skulle vi
fa vart basta resultat i valet -91.

Har talar Anders Klarstrom i Medborgar-
huset pa Sodermalm i Stockholm.

Sven Davidson talar. Vid podiet: Madeleine
Larsson, Ronny Bostrom och Ola Sundberg.

Reine Wikstrom fran Goteborg har varit
aktiv i SD sedan 1988 och innan det i bade
BSS och Sverigepartiet.

Som vanligt talade Anders Klarstrom och Ola
Sundberg, men ocksa Madeleine Larsson (Norr-
koping), Sven Davidson (Stockholm) och Ronny
Bostrom (Vargarda). Pa bada motena var media
narvarande men da dessa moten var valdigt lycka-
de for var del skrevs det inte mycket om demo

Arsmotet halls pa sommaren och innebar en viss
ommoblering i styrelsen. Anders Klarstrom blev
kvar som talesman, bredvid honom tog Madeleine
Larsson plats och Ola Sundberg blev presschef.
Under sommaren borjade vi aven salufora boken
"BSS - ett (orsak att vacka debatt", som titeln
avslojar behandlar boken organisationen BSS ode.
Innehallet stracker sig fran bildandet av BSS anda
fram till att denna skrift tar vid, boken saljs fortfa-
rande av SD och fungerar som ett ypperligt kom-
plement till denna skrift.

Kommunforeningen i Solna / Sundbyberg inriktade
sig vid denna tidpunkt pa att protestera mot flyk-
tingarnas forturer i de kommunala bostadskoerna.
Det gick till sa att man gick in pa de kommunala
bostadsformedlingarna och kravde att fa se exem-
pel pa hur svenskar nekats foretrade och vid de till-
fallen den lagenhet de fornekats, gatt till en utlan-
ning. Darefter skickades information till svensken
dar orsaken till att vederborande inte fatt nagon
lagenhet forklarades. Tanken var att nar folk sjalva
fick se att de drabbats av massinvandringen skulle
de val anda borja vakna. Det var det ocksa en hel
del som gjorde, partiet vann manga anhangare pa
aktionen.
Rapport gjorde da en intervju med SDs Bo Nilsson
som mycket tydligt forklarade vikten av denna
aktion. Han fick ocksa lofte om att det inte skulle
vinklas falskt eller klippas i onodan. Givetvis brats
alIa dessa loften, intervjun klipptes ihop till oigen-
kannlighet - ett inslag pa bara nagra sekunder.
Istallet fick folkpartisten, Lennart Gabrielsson, i
Solna breda ut sig om hur hemskt och vidrigt vart
tilltag, att upplysa kommuninvanarna om sanning-
en, hamtat (ran offentliga handlingar, varit ..... Ater
igen hade asiktsmonopolet visat sitt ratta ansikte.
Efter detta blev vi betydligt restriktivare med att
stalla upp i TV, nar det inte var direktsandning.

Arbetet med att skapa kommunforeningar slog
under aret val ut och snart hade vi SD-grupper i
DaIs Ed, Trollhattan, Falkenberg, Norrtalje, Vaxjo,
]onkoping, Karlskoga, Hoar och Haparanda for
att namna nagra. En anledning till denna expan-
sion var att vi ofta var ute och reste i kommunerna
och "pu((ade pa" folk och hall moten. Ett av de
mest lyckade motena halls i DaIs Ed dar en lokal
byggd for att kunna rymma 60 personer fylldes till
bristningsgransen av runt 100 nyfikna DaIs Ed-bor.



Trots att vi drog sa mycket folk i en av landets
mindre kommuner sa skrev tidningarna valdigt lite
eller ingenting om motet. Det holls aven lyckade
stormoten pa orter som Kalmar och Orebro och
inte minst i Haparanda dar vi holl ett julmote.

I Kimstad utanfor Norrkoping uppstod en situa-
tion som ett tag holl pa att utvecklas till ett nytt
Sjobo (joda, det skrevs en propagandabok om
Kimstad ocksa). Naturligtvis ansag vi i SD att det
var var skyldighet att organisera motsrandet mot
byggandet av en flyktingforlaggning, men da media
skrev att manniskor utanfor Kimstad inte hade
med saken att gora var befolkningen valdigt avhall-
samma i sin installning till SD.
Det hela ar ganska lojligt egentligen, forst anser
man att Kimstad skall ta emot framlingar fran
frammande kontinenter och samtidigt forsrar man
inte att manniskor i grannkommuner ar oroliga for
utvecklingen. Att sedan Ja-sidan (d.v.s. de som ville
ha dit flyktingar) verkligen var understodd av kraf-
ter som "kom utifran" var det tydligen ingen som
tankte pa. ej till SD blev alltsa domen och da det
inte fanns nagon person med kvaliteer som Sven-
Olle Olssons i Kimstad, drojde det inte lange for an
det fanns en flyktingforlaggning i kommunen. Det
hela var en lektion i politi kens ABC, for att kunna
driva en politisk fraga skall det mycket till om man
valjer att inte vara uppbackad av ett politiskt parti.

Liksom idag blev vi under denna tid beskyllda for
de mest markliga saker, bland annat gick TT
(Tidningarnas Telegrambyra) ut med att SD skulle
atalas for "hets mot folkgrupp". Enligt dem skulle
vi i en narradiosandning ha yttrat foljade mening:
"Frys ut alla svenska kvinnor som springer med
afrikaner och muslimer". Problemet var bara att
det inte var vi, utan ett helt annat narradiopro-
gram, som sagt detta. Vi forsokte ocksa fa in en
annons i Dagens Nyheter men nekades, de ansag
att var vilja att "ateruppratta den svenska national-
andan" var for extrem.

Under aret bildades aven Sverigedemokraternas
Kamratforening (SDKF), som senare skulle bli
Sverigedemokraternas Kulturforening, under led-
ning av Lars Karnestam. Mer om detta projekt kan
du lasa pa annan plats i skriften.
Videofilmen "Tre timmar SD" visa de lite om vad vi
hade tagit oss for under aret och visade bland
annat klipp fran Stockholmsmotet 2 juni och
Goteborgsmotet en manad tidigare. I en tavling i
den interna medlemsbulletinen bestamdes det att
partiets symbol skulle vara Dalslands landskaps-
blomma Forgatmigej, planerna pa detta skrinlades
dock sa smaningom och nagot senare dok den nu-
mera valbekanta "facklan" upp som SDs logotyp.

Redan 1990 drog SD stora ahorarskaror. I
det framre ledet syns bland andra, en ung
Tina Haligren.Bengtsson.

Ola Sundberg talar
Stockholm.

Pa vakt for Dig, Din familj och Ditt foster·
land. Ola Sundberg, Madeleine Larsson och
Roger Lindh.



Sverige- Kuriren / SD-Kuriren
Redan fran starten lades mycket tid och pengar ner
pa att Sverigedemokraterna skulle ha ett partiorgan.
Den forste chefredaktoren skulle bli en av partiets
grundare, Leif (Zeilon) Ericsson.
Tidningens forsta namn var Sverige- Kuriren men
detta andrades i och med nummer 14 till SD- Kuriren
for att poangtera att det var en partibunden tidning.
Tidningens historia kan i mangt och mycket delas in
i tre eror. Zeilon-eran, Klarstrom-eran och Kastell-
eran. Leif Ericsson fick mycket hjalp av duktiga
manniskor som Johan Rinderheim, Rikard Meyer
och Lars Ljungh.
Under Klarstrom-eran kom och gick manga skriben-
ter. Vissa av dem som lamnade nyttiga spar efter sig
var Christer Lindell, Erik Dahlen, Johan Lindgren
och Bengt Oman. Efrer valet 1994 hade SD-Kuriren
ett langre tag SD-Goteborgs Joakim Lanner som
chefredaktor, innan Torbjorn Kastell tog over. Kastell
har under sin tid fatt god hjalp av skribenter som
Magnus Edman, Mikael Jansson, Eva Nyman och
Jimmy Windeskog.
Under aren har utformning och storlek skiftat. Fran
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borjan var tidningen valdigt bildsnal och pa 24 sidor,
pa slutet av Zeilon-eran skulle dock sidantalet vara
nere pa 8. loch med Klarstroms overtagande av tid-
ningen fick den i stort sett, den utforming den har
idag, dock med 16-20 sidor, SD-Kuriren skulle inte
fa 24 sidor igen for an varen 1996 - da tack yare
Kastells overtagande.
Aven innehallet har under aren forandrats, da SD i
slutet av 80-talet var ett mycket litet parti lades det
ner mycket utrymme pa historia och de batt, med
aren skulle dock mer utrymme ges till aktiviteter.
Idag behandlar SD-Kuriren, forutom ideologi, histo-
ria och debatt, endast storre SD-arrangemang medan
de mindre lamnas at SD-bulletinen och olika lokala
bulletiner.
Under 1997 borjade SD-Kuriren saljas tillsammans
med SDUs Ung Front, av bokhandlare i Finland. Bra
betyg pa det svenska debattklimatet ...

Under en kort period existerade det ytterligare en
SD-tidning, gratistidningen Sverigedemokraten.
Denna utkom dock endast med ett enda nummer.

ISverige-Kuriren I
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1991
Sa var det da dags for Sverigedemokraternas forsta
riktiga valkampanj. Aret var inte gammalt da vi till
slut hade fatt ihop de 1500 namnunderskrifterna
som behovdes for att registrera partinamnet "pd
riktigt".
Vid denna tidpunkt drogs ytterligare ett nytt tid-
ningsprojekt, Sveamdl, igang av Leif Ericsson. Tid-
ningen skulle, enligt Leif, komplettera SD-Kuriren
(som Sverige-Kuriren nu bytt namn till) da den
skulle vara mer kulturinriktad an partiorganet.

Den 11 februari kallade SD till presskonferens i
Medborgarhuset for att annonsera att var valkam-
panj hade dragit igang. Dar fick media traffa och
stalla fragor till SD-representanterna, Anders
Klarstrom, Madeleine Larsson, Ola Sundberg, Bo
Nilsson (Sundbyberg), Gabriel Wikman (Solna),
Mats Tolgen (Vaxjo), Krister Thelin (Norrkoping),
Jan Salminen (Haparanda), Torbjorn Larsson
(Norrkoping) och Bjorn Lundman (Sollentuna).
Uppslutningen var inte den basta fran medias sida
men TT, Rapport, Aftonbladet och Arbetaren var
nagra av de som dok upp.
Den 2 mars hall SD-Haninge ett protestmote mot
planerna att bygga en mosH i kommunen. I
Haparanda forsokte vi dra igang ett innebandylag
men nekades att gora detta.
Den 27 april var det dags att genomfora den forsta
Engelbrektsmarschen, tanken var redan fran borjan
att detta skulle bil en arlig tillstallning - nagonting
som har slagit val ut. Som det sig bar gick mar-
schen fran Engelbrektsplan i Stockholm till Slottet
och Mynttorget dar tal halls av Anders Klarstrom
och Sven Davidson. Sjalva marschen blev en stokig
tillstallning da kommunister och invandrare i alIa
mojliga och omojliga skepnader gjorde allt for att
stoppa var demonstration.
Det blev mycket halla i TV och tidningar om en
egyptier som ansags ha blivit utsatt for misshandel
av tva poliser, han sade sjalv att han inte ens till-
horde motdemonstrationen, utan bara var ute for
att kopa skor. Men med tanke pa att detta hande
vid Slottet och att det inte fanns nagra skoaffarer
dar ter sig detta lite markligt, dessutom var denne
man en..av de mest aktiva stenkastarna redan vid
Kungstradgarden.
Lagger man dessutom till att de poliser som dom-
des ett par ar senare skulle vara de som drog i gang
"Poliser Mot Rasism" blir det hela annu markliga-
reo Man tycks dock inte ha glomt detta och sa sent
som 1997 sags denne egyptier sitta i TV och bekla-
ga sig (dd i programmet Elbyl). For oss var dock
den forsta Engelbrektsmarschen en stor succe och
det var c:a 400 personer i vart demonstrationsrag.

Ola Sundberg, Anders Klarstrom och Leif
(Zeilon) Ericsson.
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Anders Klarstrom avslutar ett inomhusmote
med att framfora nationalsangen pa piano.
Innan Klarstrom blev politiskt aktiv stude-
rade han musik.

Massor av manniskor deltog
Engelbrektsmarschen.



Ola Sundberg underhaller vid Carl von
Linnes staty.

SVERlGEDEMOKRATE
Anders Klarstrom talar i Almedalen under
"Partiledarveckan" i Visby. Forutom Social-
demokraterna och Ny Demokrati drog SD
mest publik.

Affischering utanfor Visby i solnedgangen.
Narmast t.v. pa bilden syns SD-Sollentunas
Gabriel Wikman, pa Gotlandsbesok.

'\

Bengt Oman i taten med fanan for Sverige-
demokraternas demonstration utanfor det
Kungliga Siottet.

Bo Nilsson, Gabriel Wikman och Bengt Oman fran
SD-Ekero, fick representera Sverigedemokraterna i
en debatt mot FPU och FARR (flyktingforening) i
Sundsvall. Redan tidigare hade vi kommit igang
med aktiviteter i Sundsvall, men i och med detta
tog det fart ordentligt.
Nationaldagsfirandet var ganska ansprakslost och
det begransade sig till flygbladsutdelning pa Drott-
ninggatan och Odenplan i Stockholm. Flygbladen
bar den provokativa titeln "Fira inte Sveriges
nationaldag" och var tankt som en tankestallare.

An mer fart blev det da SD gjorde sin debut under
Partiledarveckan pa Gotland. Lordagen 20 juli hall
vi vart mote i Almedalen och 250 personer kom for
att lyssna pa Madeleine Larsson, Anders Klarstrom
och Ola Sundberg, endast Socialdemokraterna och
Ny Demokrati locka de fler ahorare. SD marktes
standigt under denna Gotlandsvecka, bland annat
skrev Gotlandstidningarna att det fanns SD-propa-
ganda pa varje stolpe och anslagstavla i Visby.

Anna-Lena Lodenius hade sprungit pa SD-moten i
manga ar utan att vi visste riktigt vem hon var. Till
sist visade hon dock sitt riktiga ansikte da hon och
trotskisten Stieg Larsson stod som forfattare till
boken Extremhogern. Boken fyllde under en period
ungefar samma funktion som tidningen Expo gar
idag, nynazistiska sekter fran varldens alIa horn
kopplades samman med organisationer som Le
Pens Front National och Sverigedemokraterna.

For media spelade det ingen roll att seriosa forska-
re som Helene Loow gang pa gang forklarade att
SD varken var nazistiskt eller rasistiskt, det tycktes
anda vara roligare att hanvisa till "Extremhogern".
For att fortala SD ytterligare gjorde TV-program-
met 20.00 ett svartmalningsprogram av SD i all-
manhet och Klarstrom i synnerhet. Klarstrom med-
verkade tillsammans med programledaren Barbro
Hard i direktsandning, det marktes tydligt att hon
inte var nojd med Klarstroms svar pa sina fragor.

Under augusti och september skruvades tempot
upp ytterligare. Som exempel kan namnas att det
genomfordes en motesturne med moten i bl.a.
Vaxjo, Karlskrona, Lund, Malmo och Hoar. En
annan grupp akte till DaIs Ed och ett nytt stormote
halls i Goteborg. Manga var de som offrade myck-
en fritid at flygbladsutdelningar, istoppande av val-
sedlar, m.m.
I Stockholmsomradet bestamde vi oss i elfte tim-
men for att satsa mycket resurser pa Sundbyberg,
vilket ledde till att vara valplakat dar, syntes nastan
lika mycket som de andra partiernas. I Sater t.ex.
drogs en valrorelse igang, i sista stund, med en
mycket optimistisk satsning pa kommunmandat.



Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)
Pa SDs arsmote 1992 beslutades det att SD skulle
verka for bildandet av ett ungdomsforbund, som
bakgrund till detta Jag SDs framgangar i skolvalet
1991 och det faktum att ungdomar, inte minst pa
partikansliet, varit valdigt verksamma. Till arsmo-
tet 1993 var forberedelserna klara och SDUs forste
forbundsordforande Robert Wennerstedt presente-
rade resJutatet.
Redan fran start var det full fart med aktiviteterna.
En SDU-bulletin startades, tidningsutgivning i form
av Ung Front inleddes och narradioverksamhet pa-
borjades. Det sistnamnda projektet skulle snart lag-
gas ner, men aterkomma flera ganger i olika former.
Allt detta till trots sa var, och ar, SDUs framsta
uppgift att sprida propaganda pa ungdomsgardar
och i skolor. Forutom detta har SDU aven hallit
studiecirklar, inomhusmoten och kurser i natur och
kultur.
En standigt aterkommande handelse ar SDUs som-
marlager. Det forsta halls i Smaland 1993, darefter

r- fJl har vi haft sommar-
lIJ f; lager i Dalarna, pa
II) !IJ. Gotland och aven i

Blekinge.
Den 6 november -93
hall SDU sin hittills
enda demonstration,
detta skedde pa
huvudstadens gator.
Efter den bestamdes
det att SDU skulle
overlata denna form
av verksamhet till
moderpartiet. Den
demonstrationen kan
ni lasa mer om pa
annan plats i denna
skrift.

Nummer 2 av SDUs
tidning Ung Front.

Robert Wenner-
stedt var SDUs
forste forbunds-
ordforande,
han talade pa
demonstra tio-
ner och moten
och foretradde
SDU i bl.a. en
debatt i Z-TV, ~
tillsammans.
med Filip
Johansson.
Andra ledande
SDUare i star- .-:=-:=-::-::-----=-::-->1"------,
ten var Gabri- SDU:s musikkar var ett
ella Bengtsson, mycket uppskattat inslag
Rikard Persson pa manga SD·moten, har

syns delar av den.och Bengt
Oman. 1995 tog Urban Persson over ansvaret och
1996 Jimmy Windeskog. loch med Windeskog
paborjades en omorganisering och en tydligare pro-
filering pa skolor och ungdomsgardar, bland annat
via flygbladen "Unge Svensk" och "V agar du ta
stallning" .
1996 motte SDU for forsta gangen ett annat ung-
domsforbund i debatt, det var Jimmy Windeskog
och Joakim Larsson (davarande distriktsledaren for
SDU-Ost) som fick debattera mot Centernpartiets
ungdomsforbund (CUF).
1996 kunde SDU ses i bland annat Elhyl och MTV.
1996 var ocksa aret det forsta generationsskiftet
genomfordes och namn som Roger Hedlund,
Christian Andersson, Martin Karlsson och Jimmie
Akesson tog vid dar andra tidigare basat.
Under 1997 gjorde SDU-Bulletinen comeback efter
ett ars franvaro, den var ett tag bilaga till SD-
Bulletinen.

------Vem ar vemiSDU------

Robert Wennerstedt, ung·
domforbundets forste ord·
forande.

Gabriella Bengtsson, duktig
fotograf och talare.

Jimmy Windeskog blev
ansvarig for SDU 1996.



Franz Schonhuber talar i Medborgarhuset.
Nar vi nagra ar senare (1997) sprang pa
Schonhuber i Paris mindes han motet som
valdigt Iyckat.

Franz Schonhuber, ledare for det tyska
nationalistpartiet, Die Republikaner, har till-
sammans med Anders Klarstrom.

Valmote i Malmo. Har talar Anders Klar-
strom och brevid honom star 80 Nilsson.

Denna demonstration gick genom centrala
Stockholm anda upp till Medborgarplatsen.

I andra orter som t.ex. Hoar, brebro, Norrkoping,
MOlndal och DaIs Ed arbetades det hart av lokala
aktivister. I Haninge sandes narradio och man
hade bokbord varje vecka i centrum. Exemplen pa
initiativen kan goras mycket liingre. Valet narmade
sig. Valavslutningen blev en magnifik tillstallning,
inte minst i Stockholm. Till det mote vi skulle
halla i Medborgarhuset hade vi bjudit in vart tyska
broderpartis partiledare Franz Schonhuber, for att
ge publicitet for motet fick bland annat Schon-
huber pryda SD-Kurirens omslag, denna blev sena-
re bind som "Schonhuber- Kuriren".
Fore sjalva inomhusmotet hade vi en demonstra-
tion som gick genom hela staden via centrum och
Slottet fram till Medborgarplatsen pa Soder. Motet
inleddes med en 15 minuters filmvisning som visa-
de lite om vad som hade hant under valaret. Sedan
blev det dags for Schonhuber att tala vilket han
gjorde i ungefar 45 minuter. Talet var pa tyska
men oversattes av en tvasprakig SDare. Bl.a. sade
Schonhuber att: "Den som inte dlskar sitt fdder-
nesland dlskar inte heller sin mor och sin far eller
sig sjdlv". Efter detta var det dags for pa us och
sedan talade Anders Klarstrom.

Dagen efter halls det ett torgmote pa Serge1s Torg i
Stockholm dar det delades flygblad och halls tal av
Bo Nilsson. Nar det var en vecka kvar till valet
lade vi ner resandet. AlIa fick ge sig ut dar de
bodde. Ola Sundberg Lex. gjorde en jatteinsats nar
han tackte stora de1ar av Lidingo.
I Solna och Sundbyberg delades det frenetiskt och
sa gjordes aven runt om i landet. Nar val valet var
over kunde vi konstatera att vi fick 4 887 riksdags-
roster och tva kommunmandat, i DaIs Ed och i
Hoar. Det yore val en overdrift att saga att vi var
100% nojda med resultatet, men att vi inte nadde
anda fram kan till viss del skyllas pa oss sjalva.
De1s stod vi he1t utan pengar till valet och det visa-
de sig med tiden att satsningen pa kommunfore-
ningarna var direkt misslyckad. Trots 43 kom-
munforeningar pa pappret stallde vi till sist bara
upp i 11 kommuner.
Under kvallen trodde vi att vi tagit mandat aven i
Sater, men da postrosterna var raknade visade det
sig att miljopartiet tog "vart" mandat. Men vi fick
i alIa fall tva mandat och partiets tva forsta kom-
munfullmaktigeledamoter blev Tina Hallgren-
Bengtsson och Solveig Metus. Just Tina Hallgren-
Bengtssons debut i kommunfullmaktige ar yard att
notera, utanfor kommunhuset hade en mindre
skara ungdomar som sade sig representera Ung-
socialisterna samlats for att "protestera mot fascis-
men". Det roliga med detta, forutom det patetiska
med det, var att nar de sprang pa vara moten
under valet och stallde till oreda - da kallade de sig
anarkister.



I november genomfordes den forsta Karl XII
demonstrationen i SDs regi. Samlingen skedde vid
Slussen och runt 700 personer dok upp, samtidigt
hade c:a 1000 antidemokrater ockuperat Kungs-
tradgarden dit var marsch skulle ga. Pa vag till
Karl XII-statyn sa polisen plotsligt halt och hanvi-
sade till det som hande i Kungstradgarden.
Vi sverigedemokrater lydde polisens order och
ragade i stallet mot Riddarholmen dar Karl XII ar
begravd, men de skinnskallar som fanns i vart rag
slog sig i stallet genom poliskedjorna och gick mot
Kungstradgarden. Val framme blev det ett gatukrig
mellan skinnskallar och antidemokrater som sak-
nade motstycke i efterkrigstid.
Media var inte sena att skylla allt pa SD, detta
trots att var demonstration stod tva kilometer dari-
Fran.

1992
For att forebygga problemet med brist pa pengar i
valet -94 instiftades i borjan av 1992 en valfond.
Trots att kommunforeningsoffensiven slutade som
den gjorde sa bildades det nya kommunforeningar
snart igen, detta bl.a. i Fagersta dar det aven halls
ett lyckat och valbesokt inomhusmote. De mot-
srandare som besokte motet fick tydligen inte se
det de ville, for Anders Klarstrom hann kna ppt
borja tala innan de lamnade lokalen, till de andra
ahorarnas applader. I lokalpressen sa de att: "Vi
trodde inte att de skulle vara sa manga".

Arsmotet halls detta ar i Stockholm och innebar en
del forandringar, bland annat forsvann systemet
med talesman och ersattes med en ordforande.
Vald till denna post blev Anders Klarstrom. Det var
ocksa vid detta mote som det bestamdes att SD
skulle bilda ett ungdomsforbund.
Den 18 mars for Anders Klarstrom till Orebro for
att de1taga i en debatt mot FUP och Ung Vanster
(Vansterpartiets ungdomsforbund). Pa varen hann
vi ocksa med att klubba ett handlingsprogram i
EU-fragan (eller EG som det da hette) och i TV
framtriidde Anders Klarstrom och debatterade om
dodsstraff i Magasinet.
I april halls den andra Enge1brektsmarschen i
Stockholm och trots att den inte var lika maffig
som 1991 ars marsch var den en framgang. Detta
ar gick marschen dock till Odenplan. Den 6 juni
hall SD sitt forsta nationaldagsfirande pa Norr-
malmstorg i Stockholm. Motet samlade runt 200
personer och uppmarksammades i TV, bland annat
Finns det bilder Fran detta mote i filmen "Rasist
Javisst" som SVT sande c:a ett ar senare. Talare vid
detta tillfalle var Anders Klarstrom (precis som
vanligt vid denna period) som tala de i 45 minuter.

Med sina 700 deltagare pa 50s forsta Karl
XII-firande var den fram till Engelbrekt 1994
50s storsta manifestation.

Unga och gamla, kvinnor och man samlas
till hjaltekonungen Karl Xlis ara.

Anders Klarstrom talar pa ett inomhusmote
i Fagersta.

Ofta ar de pengar SO drar in rena blods-
pengar. Har syns SOare som saljer SD·
Kuriren i Stockholms tunnelbana, en utsatt
situation och manga blev misshandlade av
antidemokrater. Oeltagarna i dessa aktion-
er var uppdelade i s.k. "Frontgrupper".



Trots aU 1992 var ett eftervalsar avstanna-
de inte motesverksamheten. Har ser vi
delar av SD-Orebro i arbete, bland annat
Maria Oskarsson och Anita Walter.

Sverigedemokrater pa marsch mot Oden-
plan.

SDs an~ra Engelbrektsmarsch med Sven
Davidson i taten.

Anders Klarstrom talar pa Odenplan. Inte
lika glamorost som ovriga Engelbrektsmar-
scher kanske ...

Pa hasten inleddes en hostoffensiv som vackte upp-
marksamhet over hela riket, inte minst i Norrland
dar socialstyrelsen ringde upp vara medlemmar och
bad dem att sluta med att sprida SD-propaganda,
"Det kunde sa lau handa en olycka" menade man
fran deras hall. Ordforande och ansvarig for aktivi-
teterna i detta var en ung Tomas Andersson som
senare skulle bli en av SDs ledande representanter.

IOrebro var det ocksa fullt drag och forutom den
vanliga flygbladsutdelningen medverkade SD-Ore-
bra i Radio Orebra och deras telefonvakteri dar
man fick svara pa fragor i en hel timme.

I Dalarna bildades SD-Borlange/Falun som snart
skulle foljas av SD-Hedemora. Med fran borjan i
SD-Borlange/Falun var bland annat Jimmy Winde-
skog och Jakob Eriksson som efter valet 1994 skul-
Ie avancera inom partiet.
Under hasten halls det moten i bl.a. Uppsala och i
Skane var det flygbladsutdelningar varje vecka.
I Stockholm delade man upp organisationen i Syd
och Nord. Nord tackte bland annat hela Solna med
flygblad, Syd kom igang lite senare, men kom snart
ikapp aktivitetsmassigt.
Det bildades ocksa organisationer i och omkring
stader som Eskilstuna och Vasteras, och i Hoar
och dess grannkommuner halls det moten och
debatter.

Den 29 november hade vi hyrt Medborgarhuset i
Stockholm for att halla ett storre mote dar.
Kommunpolitikerna i Stockholm hade tydligen inte
blundat for SDs framgangar och bestamde sig for
att stoppa oss. Borgarradet i Stockholm, den nuva-
rande miljoministern, Anna Lindh, pastod att vi
hyrt lokalen som bulvaner at anti-sionisten och
flyktingen Ahmed Rami och med detta som moti-
vation fick vi ett forbud att hyra moteslokaler i
hela Stockholm, ett for bud som fortfarande ligger
fast. Detta tankte vi naturligtvis inte acceptera likt
fromma far utan istallet tankte vi genomfora ett
pratestmote mot forbudet.

Vi lyckades ta oss in i Medborgarhuset men dorrar-
na till moteslokalerna var lasta sa vi hall helt
enkelt motet i trapphuset. Medan Anders Klar-
strom tala de och antidemokraterna slogs med poli-
sen pa utsidan dok den tidigare namnda journalis-
ten Anna-Lena Lodenius upp mitt i bland oss. Hur
hon hade mage att visa sig pa ett SD-mote efter allt
hon skrivit och sagt om oss genom aren ar fortfa-
rande ett mysterium, hur som helst bars hon under
applader ut av Bo Nilsson.
Nar vi skulle lamna lokalen gjorde antidemokrater-
na ett antal tafatta forsok att storma oss, detta med
mattliga resultat.



Dagen efter detta var det dags att hylla Karl XII
igen. Efter vad som hande forra aret lat polisen oss
inte marschera fran Slussen i ar, utan istallet blev
det en 50 meter lang promenad fran National-
museum till Karl XII-statyn i Kungstriidgarden.
Det var ungefar 400 personer som tog sig dit, men
vi hade varit annu fler om inte polisen forhindrat
en skara pa c:a 150 personer att ansluta sig till oss.
Denna grupp anfolls ocksa av en grupp invandrare.
Forutom denna handelse skotte polisen sig bra och
antidemokraterna pa andra sidan Kungstradgarden
fick aldrig nagon mojlighet att anfalla, utan Anders
Klarstrom och Bo Nilsson kunde obehindrat ta sig
fram till statyn och lagga ner var krans dar. Efter
detta skjutsades vi i vag med bussar av polis en.
Den massmediala bevakningen av denna kvall var
helt osannolik, fantasifull och verklighetsframman-
de. Ser man till den lilla del av demonstrationen
som visades i programmet "Rasist ]avisst" sag det
maktigt ut nar SD tagade in i Kungstradgarden,
som den ljusets har vi ar.

1993
Redan i januari var det full fart. Torgmoten halls i
Nynashamn, Nassjo, Falun, Borlange och ]onkop-
ing. Det var ocksa arsmote denna manad, detta ar
halls det pa Alandsfarjan. Pa programmet stod
bland annat val av vice ordforande, det var flera
foreslagna, bland annat Henrik Enmark och SD-
DaIs Eds Solveig Metus, men till sist stod valet mel-
Ian SD-Hoors Tina Hallgren-Bengtsson och Bo
Nilsson. Med endast en rosts overvikt vann Tina
den slutna omrostningen.
Pa kongressen talade Kaj Vilhelmsen fran det dan-
ska partiet Nationalpartiet-Danmark och det lastes
upp telegram fran belgiska Vlaams Blok, det nor-
ska partiet Nationaldemokraterna, och fran Ola
Sundberg. SDUs forbundsordforande Robert
Wennerstedv presenterade Sverigedemokraternas
nybildade ungdomsforbund. Se annan plats i denna
skrift for beskrivning av SDU.

Ett av varens mest lyckade moten gick av stapeln i
centrala Vaxjo i samband med en av vara manga
kamphelger. Vi blev sjalva mycket forvanade over
hur mycket folk som sokte sig dit, runt 700 perso-
ner var samlade. Visst var det i den samlingen en
del invandrare och kommunister, men de var i klar
minoritet. Trots allt var det en ganska spand stam-
ning, antidemokraterna forsokte gadda sig samman
for att "Till varje pris stoppa fascisterna" som det
hade statt i tidningen Arbetaren veckan innan. Nu
forsokte de lokala ledarna hetsa de sina till kraval-
ler, utan framgang. Anders Klarstrom kunde tala
infor ahorarna i omkring en timme.

SOs kampanjbil akte Stockholm runt och
visade upp vart glada budskap timmarna
innan 1992 ars nationaldagsfirande.

Anders Klarstrom talar pa SOs forsta egent-
liga nationaldagsfirande pa Norrmalmstorg.
Bredvid Klarstrom star Tomas Lindqvist.

Solveig Metus och Tina Hallgren-Bengtsson
far blommor for sitt fantastiska arbete i
Oals Eds respektive Hoors kommunfullmak-
tige pa 1993 ars kongress.

1993 bildades Sverigedemokratisk Ungdom
(SOU). Snabbt var man igang med egna
aktiviteter, har visas film pa ett informa-
tionsmote i en Stockholmsforort.



Anders Klarstrom talar pa ett torgmote,
med megafonen star Henrik Enmark.

I Vaxjo var det runt 700 personer som sag
055, inget daligt torgmote.

SD hailer torgmote i Alingsas. Fr.v. syns
Solveig Westlund, Anders Klarstrom, Lars
Emanuelsson och Pehr Adale.

Med aren har Sverigedemokraterna blivit
ett standigt aterkommande inslag pa Dais
Eds var- och hostmarknader. Har syns full-
maktigeledamoten Markus Koch och SD-
Goteborgs Joakim Lanner.

Pa kvallen halls det en nationell fest i Vaxjo som
antidemokraterna ocksa forsokte stoppa - resulta-
tet uteblev dock helt.
En av SDUs forsta uppgifter var att sprida reklam
for den tredje Engelbrektsmarschen. C:a 10 skolor
hade bearbetats och det gay resultat, redan langt
innan avmarsch borjade det bli trangt pa Engel-
brektsplan. Till sist var vi runt 500 personer som
tagade igenom den soliga Kungstradgarden.
Antidemokraterna var inte i stand att stoppa oss,
de vagade inte ens forsoka. Val framme vid Slottet
hall Anders Klarstrom ett bejublat tal, det blev sa
uppskattat att vi senare tryckte upp det som skrift.

Den 6 juni var det dags for var forsta demonstra-
tion utanfor Stockholm, detta skedde i Sundsvall
med Tomas Andersson som talare och lockade ett
40-tal deltagare.
I Stockholm halls nationaldagsfirandet i Ralambs-
hovsparken. Timmarna innan motet attackerades
SDs motesgrupp utanfor var lokal med jarnror och
pakar, en fick foras till sjukhus och flera slogs blo-
diga, bl.a. flera flickor. Trots detta, eller kanske pa
grund av detta, blev det dock en valdigt patriotisk
stamning i Ralambshovsparkens friluftsteater.
Motet lockade c:a 500 anhangare och dessa fick
lyssna till tal av Anders Klarstrom, Sven Davidson,
Tomas Johansson (SD-Stockholm och Radio-SD)
samt lng-Marie Dahlstrom (SD-Eskilstuna).

Helgen efter halls kamphelg i Dalarna som bland
annat innefattade ett torgmote i Hedemora. Vid
denna tidpunkt togs det aven fram ett besparings-
program av SD-Eskilstunas Carl-Jimmy Carlsson
pa 38 miljarder kronor (finns i SD-Kuriren nr: 20).

I slutet av juni var det dags for Sverigedemokratisk
Ungdoms forsta sommarlager som anordnades i
Smaland. Fran borjan var det runt 15 deltagare,
det slot dock upp manga fler efterhand, som slog
sig ner i armetalt ett par mil utanfor Vaxjo. Lagret
gick i sundhetens tecken, alkoholforbud (naturligt-
vis), uppgang 06.00 for morgongymnastik.
Inte ens pa natterna var det passivitet, medan den
ena gruppen soy var den andra standigt ute pa
nattlig affischering. Dagarna var fyllda med flyg-
bladsutdelningar, forsaljning och torgmoten. Ett av
det mest uppmarksammade torgmotena var i
Kalmar dar bade Ung Vanster och Liberala
Ungdomsforbundet hall en aggressiv och olaglig
motdemonstration. Flera SDUare gjorde duktiga
insatser mot motstandarna medan polisen stod
med armarna i kors. Talare under hela lagret var
Anders Klarstrom och i Kalmar tala de han i en
timme medan SDU salde varor och varvade med-
lemmar. Motet resulterade i massmedial uppmark-
samhet liksom manga av de andra.
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VEM AR VEM I SD?
Under ,'hen har det kommit och gatt manga Lirgrika personer i SD, en del av dem har
gjort ett gediget arbete medan andra har gjort mindre. Har foljer en kort presentation av
nagra av dem som haft mest inflytande i partiet genom aren. Det storsta berommet skall
dock alla de 1000-tals lokala aktivister som hjalpt till genom aren ha.

Anders Klarstrom blev 1989 partileda-
re (eller talesman, som det da hette).
Anders skulle under sina sex slitsamma
ar som partiledare komma att bli SD
personifierar. Genom aren syntes han
en hel del i media.
Anders var och ar kanske en av landets
allra basta talare genom tiderna. Hans
entusiasmerande tal kunde avnjutas
efter Engelbrekrsmarschen -91,-92,-93
och 1994, den 9 okrober 1993 i Gote-
borg och under nationaldagsfirandena
-92,-93 och -94.
God disciplin och hog arbetsmoral
karaktariserade Anders Klarstrom.
Han lamnade SD i augusti 1996.

Jakob Eriksson blev akriv inom partiet
1992. Har efter detta varit med om att
bilda SD-Dalarna, skrivit i SD-Kuriren
och Ung Front, sant narradio och med
tiden blivit en uppskattad talare. Holl
bl.a. tal under Engelbrekrsmarschen
1997.
Hade sror betydelse for de senaste par-
tiprogrammens urforande. Valdes 1996
in i SDs riksstyrelse och blev 1997 vice
ordforande samt sekreterare for inter-
nationella konrakter.

Mikael Jansson var aktiv inom Center-
rorelsen innan han hamnade i SD, bl.a.
som vice ordforande i Orebrocentern.
Blev 1994 andre vice ordforande i SD.
Eftertradde Klarstrom som ordforande
-95 och har efrer det gjort ett jattejobb
med omorganiseringen av SD till ett
parti med bredare folklig forankring.
Mycket overtygande som talare och
debattor, lysande ideolog och ulrrade-
mokrar. Initiativtagare till den omfat-
tande omarbetningen av SDs parripro-
gram. Pabst, malmedveten och vilje-
stark men samtidigt diplomatisk och
kompromissvillig. MJ har mycket goda
forutsattningar att bli en ny landsfader.

Leif Ericsson (fodd Zeilon) har varit en
av grundarna till bade Bevara Sverige
Svenskr (BSS), Sverigepartiet (Svp) och
aven Sverigedemokraterna (SD), 1988.
I SD var han initiativtagare till bade
Sverige-Kuriren och Sveamdl.
Var under sina aktiva ar bland annat
talesman och sammankallande i val be-
redningen. Lamnade parriet 1992 pa
grund av personliga problem.

Tina Hallgren-Bengtsson kom in i
kommunfullmaktige i Hoor valet 1991.
Blev invald i SDs riksstyrelse 1992 och
blev vice ordforande 1993.
Kand som en idogt arbetande lokalpo-
litiker, omsorgen om de aldre, djur-
och miljofragor ligger henne sarskilt
varmt om hjartar.
Tina ar en lysande talare, en rikrig agi-
taror, hon talade vid SDs demonstra-
tioner 1993 och vid Engelbrekrsmars-
chen 1994 och 1995.
Tina ville satsa pa en civil karriar och
rrappade successivt ner pa verksamhet-
en under 1996 och lamnade senare
samma ar partier.

Tomas Johansson har varit med sedan
starten. Lysande idelog och en mycket
popular rost i Srockholms narradio. En
mycket uppskattad talare, talade bland
annat pa nationaldagarna -93, -94, -95
och Gustav II Adolfsdagen -93 samt
otaliga inomhusmoten. Spelade en swr
roll i utformandet av partiprogtammen
bade 1994 och 1996. Skriver arriklar
till bade SD-Kuriren och SD-Bulletinen.
Kandiderade till Sveriges riksdag 1994.



Tomas Andersson var den person inom
partiet som "oppnade fonstret mot
norrland". Han var andre vice ordfo-
rande 1995 och vice ordforande 1996
och trappade darefter ner pa verksam-
heten p.g.a. sin civila karriar. Han var
kandidat till Sveriges Riksdag 1994.

Per Emanuelsson, gick med i partiet
1993. Till en borjan aktivistledare i
SD-Goteborg, sedemera aven distrikts-
ordfbrande i SD-Vast.
Sitter sedan 1995 i SDs riksstyrelse.
Kandidat till bade Goteborgs kommun-
fullmaktige och Sveriges Riksdag 1994.

Martin Karlsson kommer fran Malmo
och har varit med sedan 1992. Suttit i
riksstyrelsen sedan 1997, samma ar
valdes han till "IT-ansvarig" for parti-
ets internetsidor. Ar distriktsorganisa-
tor i SD-Skane/Blekinge och dessutom
distriktsledare for SDU-Syd sedan -96.

Eva Dahlqvist, idealist, storsta enskilda
bidraget (18000:-) till valfonden, har
skrivit i SD-Bulletinen, sant narradio i
Stockholm, holl i sommarlagret 1994,
talar och laser dikter pa moten bl.a.
nationaldagarna 1994-96. Etta pa
Stockholms lans landstingslista i valet
1994.

Henrik Enmark har varit med anda
sedan BSS-tiden, langre an de fiesta.
Popular rost i SD-Haninges och sede-
mera aven i SD-Stockholms narradio.
Satt med i riksstyrelsen mellan 1991 till
1996 och har varit en uppskattad kon-
ferencier pa manga moten och demon-
strationer.

Torbjorn Kastell kommer fran Vaster-
as dar han ocksa var lokalordforande
till 1995. Har sedan 1996 varit chefre-
daktor for SD-Kuriren. TK ar en duk-
tig skribent och har fatt bra ordning pa
SD-Kuriren. Han har med tiden ocksa
blivit en uppskattad talare. Ingar i riks-
styrelsen sedan 1995.

Lars Emanuelsson blev aktiv -91, da i
SD-Goteborg. Blev 1994 vald till parti-
organisator och har darefter spenderat
sin tid i partiets tjanst, bade pa landets
vagar och i partikansliet.
am Klarstrom var SD personifierat pa
sin tid sa var Lars det den runga tiden
efter valet -94.

Ann-Catrin Hallgren har varit aktiv i
bade ]onkoping, som ar hennes fodel-
sestad, och Stockholm. Har arbetat
mycket pa partikansliet och har bland
annat hallit tal i ]onkoping 1994. Har
deltagit i SD-Stockholms narradiosand-
ningar. Var en av aktivisterna i SD-
Riks norrlandsturne i valrorelsen 1994 ..

Markus Koch overtog mandatet i Dais
Ed efter att Solveig Merus flyttat, fick
valet 1994 sallskap i kommunfullmak-
tige av Christina Spjuth. Markus har
talat pa manga moten i sin hemkom-
mun men aven pa rumeer och sommar-
lager. Sitter sedan 1994 i riksstyrelsen.



Joakim Lanner, aktivist fran SD-
Goteborg, gick med i SD under valro-
relsen 1991. Har varit lay outare och
under en langre period aven chefredak-
tor for SD-Kuriren och organisator pa
vastkusten. Arbetar ofta som parti-
kanslist och ar sammankallande leda-
mot i valberedningen sedan 1993.

Solveig Metus, blev i samband med
valet 1991 SDs representant i Dais Eds
kommunfullmaktige och satt i rikssty-
relsen mellan 1992 och 1994. Lamnade
sedan Dais Ed, ar nu aktiv i Stromstad.
Fanns med pa riksvalsedeln bade 1991
och 1994.

Ola Sundberg, gick med efter valet -88.
Var 1989-90 en av partiets tva tales-
man, blev -91 press talesman. Represen-
terade SD i press och TV och skrev
artiklar i Sverige-Kuriren. En av SDs
allra ivrigaste propagandister genom
tiderna, han missade aldrig ett tillfalle
att gora reklam for SD. Drog sig tillba-
ka efter valet 1991. Blev, inte ovantat,
Europamastare i jonglering 1994.

Madeleine Larsson, var under valiiret
1991 en av de tva talesmannen.
Var verksam i SD-Norrkoping med
god hjalp av Roger Lindh och Krister
Thelin, god talare och skrev dessutom i
bade SD-Bulletinen och SD-Kuriren.
Eftertraddes av Bo Nilsson.

Eva Nyman, ar kand som godheten
sjalv, givmildhet, sjalvuppoffring och
rattradighet karaktariserar Eva.
Blev 1996 invald i SDs riksstyrelse, hon
hade tidigare varit aktiv i sin hemkom-
mun Uppsala. Valtalig, flitig skribent i
SD-Bulletinen och SD-Kuriren, frene-
tisk aktivist. En battre ambassador for
svenskhet och svensk nationalism star
troligen inte att finna.

Anders Westergren, ar en genomtankt
debattor, en lika overtygad som overty-
gande talare, skribent i SD-Kuriren,
savlig men pa samma gang inspireran-
de till sin natur, blev efter valet 1994
SD-Hoors andra kommunfullmaktige-
ledamot. 1996 valdes AW till andre
vice ordforande. Kort och gott: En rik-
tigt jordnara skansk narurbegavning.

Joakim Larsson, kom med i SD efter
valet 1994 och kom narmast fran CUF.
Har gjort nagot av en kometkarriar
inom partiet, ordforande for Uppsala
Ian och ledamot i riksstyrelsen sedan
1997. Har mycket fort utvecklats till
en av partiets basta talare.

Ingemar Ramell, tillhor den skara som
varit med sedan starten 1988. Vanlig
och omtanksam till sin natur. 1993 satt
Ramell i SDs riksstyrelse. Han har varit
skribent i bade SD-Bulletinen och SD-
Kuriren. Deltog i SD-Riks sommartur-
ne 1997. Spenderar peroidvis mycket
tid pa partikansliet i Stockholm.

Jimmy Windeskog, blev ledamot av
riksstyrelsen 1995, ledare for SDs ung-
domsforbund (SDU) 1996.
Har representerat SD och SDU i TV,
radio och tidningar. Partikanslist, chef-
redaktor for Ung Front och med i SD-
Kurirens redaktion. Duktig tal are som
ofta ar med pa torgmoten.



---Hir hjilper partiordforande, Klarstrom till
med forberedelserna infor 1993 ius Engel-
brektsmarsch.

Svenskar pa marsch for sin fosterjord. I mit-
ten ses bade Anders Klarstrom och Tomas
Johansson.

Nagra av de glada trumslagarpojkarna och
flickorna i Engelbrektsmarschen 1993.

Den tredje Engelbrektsmarschen lockade
runt 500 deltagare.

Men det var inte bara utatriktade aktiviteter, i
lagret var det varje kvall undervisning i ideologi
och debatteknik under Anders Klarstoms ledning.

Direkt efter sommarlagret drog Klarstrom och
SDU vidare till Gotland for att narvara under
Partiledarveckan. Vi kom till on under den sista
helgen, da vi skulle halla vart mote mandagen efter
de andra partierna (de andra partierna vagrar ju
fortfarande att slappa in oss i Almedalen under
Partiledarveckan) gick helgen at till att dela ut flyg-
blad och bedriva forsaljning utanfor Osterport.
Motet i Almedalen lockade runt 100 ahorare och
blev mycket lyckat. Intressant var att det var en hel
del invandrare i publiken som uttryckte sin upp-
skattning om vad som sades.

Efter Gotland var det dags for en vastkustturne.
Forsta anhalt var Halmstad dar det spreds tusen-
tals flygblad och halls mote med bade Anders
Klarstrom och ledaren for SD-Halland, Anders
Fredner, som talare. Nasta anhalt var Goteborg
och den centralt belagna Brunnsparken, manga
ahorare och inga antidemokrater.
Efter detta for vi runt pa vastkusten och avverkade
orter som Bods, Alingsas och Molndal. Kanske
blev det mest lyckat i Trollhattan. Vi hall dels ett
inomhusmote men aven flygbladsutdelningar. Till
flygbladsutdelningarna kom det sa mycket folk att
vara flygblad inte rackte till, det ar inte varje dag
det uppenbarar sig runt 80 personer som vill dela
flygblad samtidigt!!!

Under aret kom det en ny medIem i Orebro, att SD
vinner manga nya medlemmar i hela landet ar
ingen sensation, men denne medlem kan det vara
pa plats att skriva ett par rader om. Han var innan
sitt medlemskap i SD andre vice ordforande i Ore-
brocentern och hade kallats Sveriges samste center-
partist. Detta kanske inte later sa imponerande
men da man vet att mannen som sa detta var
Robert Aschberg sa ar det en komplimang utan
dess like. Medlemmen i fdga hette Mikael Jansson
och skulle i framtiden komma att bli en av de mest
inflytelserika Sverigedemokraterna.

Under hela hasten var det bra med aktiviteter riket
over, kanske mest i Trollhattan. Da SD expandera-
de fort i Trollhattan hade vara mer radikala mot-
standare svart att acceptera detta och snart akte
SDare pa stryk till hager och vanster. Detta var en
av orsakerna till att vi valde att genomfora demon-
strationer mot invandrarnas och kommunisternas
valdsaktioner i Trollhattan och Goteborg. Tyvarr
var vadrets makter emot oss, nar motet i Trollhatt-
an inleddes oppnade sig skyarna och alla blev
ordentligt bIota innan Klarstrom hade talat klart.



Trots detta kom det 400 personer vilket var i det
narmaste sensationellt med tanke pa vadret. Efter
Trollhattan var det dags for Goteborg dar vi, trots
visst motstand, fatt tillstand att halla mote pa den
monumentalt byggda Gotaplatsen. Vi var uppemot
700 personer som deltog i sjalva motet men resten
av Gotaplatsen och hela Avenyn var full med nyfik-
na, det var 1000-tals personer. I pub liken fanns en
stor del motstandare (de hade an en gang lavat att
"krassa ass en gang for alia") och de forde ett
fruktansvart ovasen innan motet. De skulle dock
snart satta sina hatiska skrik i halsen, motet inled-
des med att ett 30-tal fanbarare med SDUs musik-
kar i spetsen tagade in framfor scenen och holl en
uppvisning till marschtakter i nagra minuter.

Efter detta var det dags for Mats Tolgen fran SD-
Vaxjo att halsa alIa valkomna och att presentera
kvallens forsta talare, Tina Hallgren-Bengtsson.
Efter Tina var det dags for Anders Klarstrom, som
kvallen till ara holl ett av sina battre tal. Efter
Klarstrom sjong vi nationalsangen och sedan
strommade en maktig version av Wagners
"Valkyriaritt" ur hogtalarna. Med alIa facklor i
morkret och motstandarnas fullstandiga chocktill-
stand var detta verkligen ett magiskt ogonblick.

Fern dagar efter Goteborgsmotet var SD inbjudna
till en direktsand debatt i Sievert Oholms program
Svar Direkt. Programmet skulle handla om de kra-
valIer vara mots tan dare stallde till med efter vart
mote (dar bland annat en Expressen-journalist blev
arresterad for uppvigling).

Tydligen hade man fran etablissemangets sida bor-
jat fa respekt for Anders Klarstrom for villkoret att
vi skulle fa delta var att nagon annan an Klarstrom
kom. Lars Emanuelsson (SD-Goteborg), Anders
Fredner (SD-Halland) och Solvieg Westlund (SD-
Goteborg) var de som fick forsvara SDs farger
denna kvall. Mycket till debatt blev det dock inte,
som vanligt var det inte anarkisternas fel att de
attackerade poliser och civilbefolkning, utan vart. '
Men av manniskor som Hagge Geigert, Claes
Malmberg, Frank Orton och Mia Halvarsdotter
var det inte mycket annat att vanta.

Under flera ar hade Sverigedemokraterna salt grup-
pen Ultima Thules skivor, med tiden blev de nagot
av vart husband. Da SD under 1993 vaxte som
parti vaxte naturligtvis Ultima Thules mojligheter
att na ut till folk och 1993 stod man pa gransen till
genombrott. De skrev kontrakt med Bert Karlssons
skivbolag och snart slog de forsaljningsrekord efter
forsaljningsrekord. Snart steg dock framgangen
dem at huvudet och de gick ut i Aftanbladet och
tog avstand fran SD och alIa sina tidigare asikter,

Forsaljning i Goteborg under nationaldagen.
Fr.v. Patrik Lindgren, Per Emanuelsson,
Benny Ryden och Mikael Beckfjall.

Anders Klarstrom talar pa 5Ds manifesta-
tion mot vald i Trollhattan.

5verigedemokraterna hailer mote pa Gota-
platsen i Goteborg, maken till torgmote har
varlden aldrig sett.

Tina Hallgren-Bengtsson hailer brandtal pa
Gotaplatsen i Goteborg den 9 oktober 1993.
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En blot och mycket trott Anders Klarstrom
efter talet i sin fodelsestad Goteborg.

Framgangen med motena i Trollhattan och
Goteborg firades med ett glas i goda van-
ners lag, har ses partiledare Klarstrom med
sin eftertradare Mikael Jansson.

Mot Sverigedemokratisk Ungdoms forsta
demonstration, pa Sodermalm i Stockholm,
stallde antidemokraterna upp med bade
barrikader och bomber, till ingen nytta!!!

I november 1993 holls det valkonferens i
Eskilstuna. Har syns Henrik Enmark,
Anders Klarstrom, Joakim Lanner och Lars
Emanuelsson (repr. da SD-Goteborg).

SD och SDU reagerade med en bojkott av Ultima
Thules skivor och det skulle droja tre ar innan
"aktenskapet" mellan SD och Ultima Thule skulle
ateruppvackas.

Pa Gustav II Adolfs dodsdag var det dags for
Sverigedemokratisk Ungdom att genomfora sin for-
sta demonstration. Denna gick ifran Karl XIIs torg
i Kungstradgarden, via Slottet och Slussen, till
Medborgarplatsen. Just Sodermalm i Stockholm
var och ar ett tillhall for de mest extrema formerna
av vansterextremister, och det var en av tankarna
fran SDU-Iedningen att detta skulle vara en riktig
nagel i ogat pa antidemokraterna. For att forsoka
blockera marschvagen hade de byggt en barrikad
och s!angde darifran olika projektiler mot SDU och
polisen, nu var denna barrikad dock inte av nagon
noterbar kvalitet utan den kunde snabbt flyttas av
polisen.
Val framme pa Medborgarplatsen forsatte regnet
av projektiler, bland annat kastades det spetsade
armeringsjarn mot oss. Hur som heIst gjorde
Stockholmspolisen ett jattebra jobb och vi kunde
genomfora motet utan storre storningar. I demon-
strationen deltog 200 patrioter, till storsta delen
ungdomar, men da skall man ha i atanke att poli-
sen vagrade slappa igenom en grupp pa runt 150
personer. Talare var Anders Klarstrom, Tina
Hallgren-Bengtsson och Tomas Johansson. Aven i
Sundsvall var det demonstration denna dag, c:a
100 personer ragade fran Hedborgska skolan till
stadens Gustav II Adolf-staty dar Tomas Andersson
talade och lade ner en krans.

I slutet av 1993 meddelade var kommunfullmakti-
geledamot i DaIs Ed, Solveig Metus, att hon skulle
flytta fran kommunen och nar Solveig flyttade tog
Markus Koch over kommunmandatet.
Den 13 november hall vi en valkonferens i Eskils-
tuna dar vi drog upp riktlinjerna om hur den stun-
dande valkampanjen skulle foras. Var malsattning
var att vi i valet skulle stalla upp i 50 kommuner.

Tanken var att vi for tredje aret i foljd den 30
november skulle hylla Karl XII, nu var dock inte
polisen lika pigg pa detta. Vi fick erbjudandet att
hylla Karl XII pa Medborgarplatsen, men da denna
plats inte har nagonting med hjaltekonungen att
gora sade vi nej till detta. Om vi stallde in hade
polisen dessutom lovat att saga nej till "motde-
monstrationen". Dagarna innan visade det sig dock
att polisen hade ljugit oss rakt upp i ansiktet och
trots allt givit antidemokraterna tillsrand. I detta
!age var det bara att uppmana till en spontan
demonstration. Vi blev ett par hundra manniskor
som begav oss till Slottsbacken for att ga mot
Kungstradgarden.



Nu kom vi dock inte sa langt, utan polisen sparra-
de in oss pa Slottsbron och vagrade att lata oss ga i
nagon riktning. Bo Nilsson forsokte tala med poli-
sen sa atminstone nagon av oss skulle fa ga fram
till statyn med var krans, de lyssnade dock inte
utan svarade istallet med att misshandla Bo
Nilsson mitt framfor vara ogon.
Polisen hade laddat for storkravaller denna kvall
och hade 1600 (!) poliser utkommenderade aftonen
till ara. Uppe pa Norra Bantorget hade antidemo-
kraterna kul pa sedvanligt maner och slog sonder Sverigedemokrater demonstrerar i Orebro.
allt i sin vag.

1994
Redan 1 januari drog vi igang det nya aret. Var
forsta demonstration i Dalarna holls for att fira
Borlanges 50-ars dag. Det ar fel att saga att det var
manga som delade vinternatten med oss men vi var
i alla fall 80 personer som raga de fran Kupolen till
Jussi Bjorlings torg och lyssnade pa Anders
Klarstrom, Jakob Eriksson och Sven-Erik Larsson
(bada SD-Borlange/Falun).

I februari var det annu mer att gora, den 5 holl vi
tva demonstrationer samma dag. Den forsta var i
Orebro dar vi var runt 200 personer. Vi hade tidi-
gare hallit torgmote i just Orebro dar en mindre
grupp SD-aktivister blev attackerade av en stor
grupp antidemokrater och invandrare. Nu, nar vi
var 200 deltagare, var det dock ingen som vagade
sticka upp. Pa detta mote gjorde SDUs forbunds-
ordforande Robert Wennerstedt debut som talare i
storre sammanhang, det gjorde han med glans.

Sedan var det dags for Norrkoping dar bade vi och
motsrandarna var nagot fler. Har var antidemokra-
tern a maskerade och beva pnade med langa pakar,
under demonstrationen var de valdigt tysta och
snalla men nar de sprang pa en grupp SDare pa
fern personer senare pa kvallen var de desto prat-
gladare. Motet genomfordes utan problem och for-
utom de som tala de i Orebro fick vi i Norrkoping
ocksa lyssna pa Tina Hallgren-Bengtsson.

Den 9 februari drogs det i gang en turne som gick
runt Vanern, dar bland annat Anders Klarstrom,
Markus Koch och Lars Emanuelsson och Mats
Andersson medverkade. Trots att kalla februari
inte ar den lattaste manaden att fa folk att tanka
pa politik i sa var det generellt sett ett valdigt stort
intresse. Det var flygbladsutdelningar och torgmo-
ten pa orter som Filipstad, Koppom, Karlstad,
Arvika, Hallefors, Amal, Mellerud, Lysekil,
Uddevalla, Falkoping, Linkoping, Skovde, Vara,
Mariestad och Kristinehamn. Forutom i Kristine-

I Orebro stallde vi upp framfor Engelbrekt
Engelbrektssons staty.

SDUs Robert Wennerstedt hailer sitt forsta
tal, i storre sammanhang.



1994 ars styrelse. Ovre raden tr.v: Roger
Lindh, Mikael Jansson, Anders Klarstrom,
Urban Persson, Henrik Enmark, Sven-Erik
Larsson och Tomas Johansson. Undre
raden tr.v: Markus Koch, Lars Emanuelsson,
Lotta Wemmenlov, Robert Wennerstedt och
Tina Hallgren-Bengtsson.

SDs valkampanj sags inte med blida ogon
av alia. Har ar tva exempel pa hur det gick
ibland. Det ar bara att konstatera: Vi ar var-
diga demokrater i en ovardig demokrati.

Markus Koch och Anders Klarstrom pa ett
inomhusmote i Dais Ed. De "etablerade" i
Dais Ed var overtygade om att SD skulle
mista sitt mandat, ack vad de bedrog sig!

hamn fick vi tala ostort, i denna stad hade en van-
sterinriktad gymnasielarare uppviglat eleverna mot
ass - sa var det med opartiskheten inom skolan. Pa
denna turne halls det aven ett lyckat stormote i
monsterkommunen DaIs Ed dar man bland annat
gick till hart angrepp mot det centerpartistiska
kommunalradet Leif Johansson.

Aven pa andra platser i landet lag aktivitetsnivan
pa topp. Moten halls bland annat i Kalmar, Eksjo,
Vaxjo, Ludvika, Smedjebacken, Svedala, Trelle-
borg, Landskrona, Kristianstad, Hassleholm och
Angelholm. IHoar blev det mycket debatt nar vart
andranamn pa kommunlistan, Anders Westergren,
anmalde en flyktingfamilj som gomde sig i ortens
kyrka. Tidningarna rasade, men manga manniskor
gay Anders sitt stod i form av "Dagens ros".

I slutet av februari var det dags att halla arsmote
dar det bland annat skulle klubbas ett nytt parti-
program. Det blev ocksa tva nya poster inom parti-
et, partiorganisator och andre vice ordforande. Till
den forstnamnda valdes Lars Emanuelsson och till
den andra Mikael Jansson. Partiprogrammet fick
en del smarre andringar dar bland annat Tomas
Johansson och Jakob Eriksson hade lagt ner ett
stort arbete pa rattstrygghet respektive familjepoli-
tik och repatrieringskriterier.

Pa senvintern akte Socialdemokraternas Leif
"Blomman" Blomberg land och rike runt och
berattade for alla som ville lyssna, att han och hans
parti minsann skulle ta debatt med Sverigedemo-
kraterna. Vi kontaktade Blombergs sekreterare och
bjod in honom tillsammans med sin hogra hand,
SSUaren Krister Mattson. Vi vantade och vantade,
vi hade t.o.m. bokat Folkets Hus pa Jarntorget i
Goteborg den 11 september, allt var klappat och
klart. Langt om lange horde Krister Mattson av
sig, han sade att han kunde komma sjalv, men
"Blomman" vagade aldrig stalla upp.

IOrebro stallde Mikael Jansson upp som kandidat
till posten som fackordforande pa sin arbetsplats.
Detta faktum retade gallfeber pa Socialdemokrat-
erna som genast slog upp en motkampanj. Trots
allt lyckades Mikael ta omkring 20% av rosterna
vilket inte var daligt med tanke pa att motesordfor-
anden manipulerade rostningen genom att inte
halla sluten votering vid rostningen, trots att sadan
var begard (han menade att det inte behovdes ... ).

Den 12 mars var det dags for Norrlandsturne,
dagen efter i Bollnas och Soderhamn och dagen
efter det i Hudiksvall och sedan Sundsvall. I
Sundsvall gjorde kommunistsekten Offensiv (sam,
hor och hapna, faktiskt har nagra sympatisorer i



Sundsvall) vapnat motsrand och lyckades fa.polisen
att stoppa motet. Offensiv jublade men inte speci-
ellt lange, snabbt lade vi in en ny ansokan om att
anordna ytterligare en manifestation fredagen efter
(endast fern dagar efter targmotet).
Sa klockan 21.00 pa kvallen tagade vi in i Sunds-
vall med c:a 50 demonstrationsdeltagare i ledet.
Stamningen var hela tiden valdigt spand och nar
antidemokraterna kastade in en flaska i var sam-
ling var en rensning av motsrandarnas framre led
nodvandig, detta tog de som en ursakt for att ga
till attack och polisen fick grip a flera motsrandare.

Under veckan fortsatte turnen uppat i landet och
passerade Harnosand, Kramfors, Solleftea, Orn-
skoldsvik, Umea, Robertsfors, Skelleftea, Pitea,
Alvsbyn, Boden och sedan avslutning i Lulea.
Reaktionerna pa SD i Norrland var varierande,
ibland hade vi manga sympatisorer, ibland manga
motsrandare och ibland kom ingen aIls.

Den 23 april genomfordes den fjarde Engelbrekts-
marschen i Stockholm. Om 1993 ars marsch hade
varit en framgang ar det svart att beskriva denna
marsch. Vi gick fyra i bredd och raget blev mer an
en halvkilometer langt och antidemokraterna gjor-
de stora ogon nar de sag hur manga vi var, runt
800 man och kvinnar. Polis, myndigheter och till
och med regeringsratten hade nekat oss tillsrand,
men denna dag radde demokrati pa Stockholms
gator. Nar vi ragade Fran Engelbrektsplan fragade
polisen viIken vag vi ville ga och foljde sedan snallt
efter. Val framme vid Slottet fick vi lyssna pa Tina
Hallgren-Bengtsson och Anders Klarstrom.

Ny turne - nytt mal, det var dags for en 10-dagars i
Ostergotland och Smaland. Efter detta var det dags
att demonstrera i Vaxjo. Att detta sku lIe bli tufft
visste vi, olika former av antidemokrater hade i
veckor innan motet vikt ut sig i tidningar och
berattat att de skulle spoa upp oss. Vi var runt 150
personer som stallde upp pa Spetsamossen strax
utanfor staden for att raga in till Batsmanstorget.
Redan efter ett par hundra meter uppenbarade sig
en stor grupp motsrandare som blockerade vagen
och polis en stoppade oss. Vi hade dock ingen stor-
re lust att vanta utan SDUs musikkar i taten lat
sina trummor virvla och borjade ga, polisen gjorde
i detta lage chock mot antidemokraterna.
Under hela marschen overostes vi med stenar och
flaskor och efter en stund fick vi lov att franga var
policy att inte gar a motsrand, detta for att ingen
skulle bli allvarligt skadad. Trots detta och vara
skoldar var det flera av vara deltagare som fick
skador. Val framme vid torget blev det annu varre,
vi stod mitt pa target och runt oss hade man slagit
en ring av kra vallstaket.

Under Norrlandsturnen var det inte alltid
fragan om massmoten.

Engelbrekt -94 med sina drygt 800 deltaga-
re ir fortfarande SDs hittills storsta gaende
manifestation.

loch med Engelbrektsmarschen -94 forstod
vi hur stort skinnskalleproblemet var. Efter
denna manifestation skulle de snart for-
svinna fran vara moten, medlemmar har de
aldrig varit.

I Vixjo bjod oss antidemokraterna ett tva
timmar langt gatukrig. Trots detta kunde de
varken stoppa var demonstration eller
Klarstroms tal.



Glada, stolta svenska flickor trots aU de pa
denna bild befinner sig i centrum av Vaxjo-
kravallerna. Flickan med solglasogon ar SD-
Jonkopings Ann-Catrin Hallgren.

Avslutning av nationaldagen med allsang
till "Du gamla, du fria".

Under den kommande timmen regnade det stenar
Fran alla hall, polis en arresterade tva personer
utrustade med gevar, dessa lag pa taket pa det
hotell vi stod intil!. Polisen grep ocksa ett stort
antal manniskor med stenar, vapen och brandbom-
ber. Aven pa vag bort ifran motet haglade stenarna
innan vi kunde ga in i vara bussar. Motet blev en
styrkematning mellan antidemokraterna och oss,
de gjorde sitt allra yttersta for att stoppa oss - anda
var de inte i narheten!

Tva veckor senare var det dags for demonstration i
] onkoping och med tanke pa vad som hande i
Vaxjo sa var vi beredda pa en uppfoljning. Vi blev
dock ganska forvanade da vi fick ga genom ett kar-
nevalfirande ]onkopning, tamligen ostorda, polisen
tog nagra stenkastare men mer var det inte. Val
framme pa den plats dar Anders Klarstrom och
Ann-Catrin Hallgren (SD-]onkoping) skulle tala
forsatte lugnet att halla i sig och alIa undrade vad
vara motsrandare hade for sig egentligen.
Svaret kom i tidningarna dagen efter, man hade
placerat ut bomber i en av de blomsterplanteringar
som vi passerade. Tanken var alltsa att spranga
hela demonstrationsraget i luften - men an en gang
fick vara motstandare se sina planer ga i stopet.

Nasta projekt pa tur var nationaldagsfirandet som
detta ar genomfordes pa tre platser i landet: Stock-
holm, Sundsvall och Ystad (sen brukar man ha
frackheten att kalla oss "lokalt missnojesparti"!!!).
I Stockholm locka de vi 400 personer till Ralambs-
hovsparken trots regnet. Vi som var dar fick beska-
da en uppvisning av SDU samt lyssna pa trevlig
musik av en trio. Pa talarlistan denna kvall stod
Bengt Oman, Tomas Johansson, Robert Wenner-
stedt och Anders Klarstrom, desslitom laste Eva
Dahlqvist (SD-Stockholm) dikter. Inte en motsran-
dare sa langt ogat nadde.

I Ystad blev det dock brak, ett 40-tal antidemokra-
ter och invandrare genomforde en olaglig motde-
monstration mot vart mote, forst forsokte man
overrosta talaren Paul Svensson (SD-Ystad), sedan
attackerade man aktivister och som avslutning kas-
tade man sten. Ocksa i Sundsvall gjorde motsran-
darna sitt basta for att starta kravaller, bland annat
greps Offensivs lokale ledare fullt bevapnad. Nu
hade de inte sa mycket for detta, for polisen skotte
till skillnad mot i Ystad sitt arbete och manniskor
kunde lyssna pa Tomas Anderssons och gasttalaren
Ann-Catrin Hallgrens tal i lugn och roo Med
Sundsvallsdemonstrationen var c:a 50 personer.

Arets SDU-lager halls detta ar mellan Rattvik och
Leksand i skonaste Dalarna. Under 10 svettiga
dagar delades det 10 OOO-taisflygblad och halls 10



torgmoten, de mest lyckade agde rum i Falun, Bor-
Iange och Sater. Pa kvallarna affischerade en grupp
medan den andra agnade sig at politisk skolning,
kanotutflykter och musikovningar bland annat.
Talare under sommarlagret var Anders Klarstrom,
Eva Dahlqvist, Jakob Eriksson, Sven-Erik Larsson,
Ann-Catrin Hallgren och Marcus Koch.

Under sommaren akte Krister Mattson omkring i
flera skolor och spydde galla over SD. En gang
vagade han faktiskt ga upp i debatt mot oss men
nar han i Trollhattan fick mota Ingemar Ramell
var det inte riktigt lika enkelt langre.
Andra som gjorde bra ifran sig i debatter under
aret var Mikael Jansson, Torbjorn Kastell (SD-
Vasteras), Jakob Eriksson, Mats Tolgen och Ulf
Herbertson (SD-Vaxjo).

Nasta anhalt i Sverige var Partiledarveckan i Visby
dit ett 50-tal SDare hade tagit sig. Skein avkoppling
i solen varvades som vanligt med flygbladsutdel-
ning, affischering och forsaljning. Vi hall ocksa en
demonstration som gick igenom hela staden. Det
var en harlig kansla att taga genom Visbys gator
medan folk appladerade spontant fran uteserve-
nngarna.
Efter Gotland var det dags for annu en turne som
startade i Skane och sedan jobbade sig upp for
vastkusten. I Skane gay var annonsering pa
Pagatagen massmedial uppmarksamhet, tidningar-
na skrev ocksa att manniskor t.o.m. tog ner vara
plakat fran tagen for att satta upp dem hemma.
Ryktet gick anda ner till Tyskland, darifran skicka-
des ett TV-team som intervjuade Tina Hallgren-
Bengtsson. Mest minnesvart fran denna turne blev
ett inomhusmote i Malmo som lockade 200 perso-
ner, men forutom det motet halls det c:a 15 till.

Valfinalen detta ar innebar massor av torgmoten
landet over och tre storre demonstrationer. Demon-
strationen i Malmo lyckades vara motstandare
stoppa med polisens hjalp, men da man inte stop-
par oss sa Iatt akte vi istallet till Lund och genom-
forde en spontan demonstration dar istallet.

Motet i Trollhattan blev desto battre, omkring 800
personer stod lungt och stilla och lyssnade pa nar
Anders Klarstrom och Urban Persson tala de i c:a
en timma. Inte en motstandare syntes till, kanske
de var mer slitna av var valkampanj an vi?
Ocksa i Goteborg var motstandet litet, lika litet
som intresset var stort. Anders Klarstrom hall har
vad som skulle visa sig vara hans sista men ocksa
kanske hans basta tal nagonsin. Bland annat sade
Klarstrom till de sten-kastande motstandarna: "Jag
farstar varfar ni kastar sten, ni vet vad som van-
tar". Dagen efter detta halls det ett mote i Folkets

Torgmote
Dalarna.

SDUs sommarUiger halls naturligtvis i sund·
hetens tecken. Hitr leder Anders Klarstrom
allsangen i solnedgangen.

I Varberg fick vi ett Iysande valresultat,
inte forvanande nitr man ser hur manga
som sam lades till torgmotet sommaren ·94.

Under "Partiledarveckan" demonstrerade vi
pa Visbys gator.



Kultur- oeh sidoprojekt
SD har genom aren inte bara arbetat med politik, har foljer en kort presentation

av SD:s andra projekt. Som synes bade politiska och kulturella sadana.

Gjallarhornet
Gjallarhornet startades i Stockholm av samma grupp manniskor som senare sku lie vara delaktiga i bildandet av
Sverigedemokraterna. Leif Ericsson (da Zeilon), Rikard Meyer och Johan Rinderheim var nagra av de mest drivande.
Gjallarhornet sande narradio i bade Stockholm och i Goteborg. I samband med valet 1988 anvandes dessa kanaler
flitigt for att sprida SDs propaganda. Man startade aven en tidning med Bli medlem aven du i
samma namn, det utkom dock endast ett nummer, numera ett svarkopt sam- .
larobjekt. Nar SD kom igang riktigt lades dock Gjallarhornet ned. KVI NNOR

••
Kvinnor For Sverige FOR SVERIGE.

K F S Box 20. 13621 Haninge.
Postgiro 4959141-5 •

•••. Medlemgskap 50:- Information 15:-
STOPPAINVANDRINCEN

Klistermarke fran KFS

Kvinnor For Sverige (KFS) var ett forsok att etablera Sveriges forsta national-
demokratiska kvinnoorganisation. Ett program togs fram och en del moten
halls, men liksom Gjallarhornet forsvann organisationen till forman for SD.

Radio-SD
SD beslutade tidigt att satsa pa att sprida propaganda via radio i Stockholm. SD har har under aren sant runt 1000
timmar med patriotisk musik och nationalistisk ideologi. I Radio-SDs borjan var Leif Ericsson en av de ledande, men
han skulle snart fa lamna plats for formagor som Anders Klarstrom och Tomas Johansson, Henrik Enmark. Det ar
mangder av manniskor som pa ett eller annat satt har varit involverade i radioverksamheten genom aren, nagra av
dem ar Bo Nilsson, Gabriel Wikman, Gun Kullberg, Rikard Persson, Eva Dahlqvist och Magnus Lundin. Aven i
Haninge, Solna och Malmo har det sants narradio i SDs regi. I SD-Butiken dyker det med jamna mellanrum upp
smakprov fran Radio-SD. Radio-SD ar fortfarande en av SDs aktivare delar med runt 100 sandningstimmar arligen.

SDKF
SDKF stod forst for Sverigedemokraternas Kamratforening och tank en bakom
projektet var att kunna organisera nationellt samkvam utanfor politikens
ramar. Forste ordforande var Lars Karnestam och det anordnades en del fester
och middag.,ar. loch med valupptakten 1994 lamnades, pa grund av tidsbrist,
SDKF at sitt ode for att ett senare dyka upp ombildat till Sverigedemokraternas
Kulturforening, ocksa da med Karnestam som ordforande. Verksamheten i dag vart arv, var iramtid
koncentreras pa kulturhandelser i Stockholmsomradet.

Oberoende Nationell Ungdom (ONU) bildades av SDU-ungdomar i Bromma somma-
ren 1995 som ett komplement till SDU. I borjan var ONU kraftigt understott av SDU,
men med tiden skulle ONUs politiska mal helt forandras och i dag finns det inga band
med SDU. ar organisationen verkligen blev oberoende bytte den namn till ationell
Ungdom (NU). Deras ledare, Martin Linde, har vid flera tillfallen skrivit i SD- och
SDU-publikationer, bland annat SD-Kuriren och Ung Front.

PKK
1991 startades tidningen Sveamal av Leif Ericsson. Sveamal skulle dock bli ett valdigt
kortvarigt projekt, tidningen kom bara ut i tre nummer varav det sista var ett talnum-
mer pa kassettband ...

Oberoende Nationell Ungdom

Idavallen
Kulturprojektet Idavallen bildades av Radio-SDs Tomas Johansson 1996. Foreningen fungerar som en kulturakade-
mi med 10 platser och sander bland annat narradio i Stockholm i Radio Ragnarok. Bland foreningens ledamoter
aterfinns sverigedemokrater som Henrik Enmark och Eva Dahlqvist.



Hus i Goteborg som blev fullsatt. Leif Blomberg
var, som sagt, inbjuden till debatt, men honom
horde vi aldrig avo
Lordagen innan valet hade vi ansokt om att fa
halla en demonstration i den invandrartata foror-
ten Rinkeby, norr om Stockholm. Men da bland
andra socialdemokraternas riksdagskandidat, Juan
Fonseca, gick ut och lovade raskrig om detta bevil-
jades nekade polisen oss tillsrand.

Resultatet efter den storsta valkampanjen ett natio-
nellt parti har genomfort i Sverige blev 13 954 ros-
ter och fern kommunmandat, tva i Hoar, tva i DaIs
Ed och ett pa Ekero utanfor Stockholm.
Vara nya kommunfullmaktigeledamoter pa namn-
da orter blev Anders Westergren, Christina Spjuth
och Susanne Idevik. Forutom des sa kommuner blev
det ocksa lysande resultat i kommuner som Lilla
Edet, MandaI, Varberg, Ystad, Sater, Hedemora
och Timra for att namna nagra. I Trollhattan var vi
bara en handfull roster fran mandat.
Mandatet pa Ekero havererade tyvarr mindre an
ett ar senare, da ordforanden for den davarande
kommunforeningen, Susanne Idevik, flyttade fran
orten. De som tog over efter henne misskotte SD-
Ekero grovt, bl.a. forskingrade den nye ordfOran-
den, Freddy Fjallklint, 30900 kronor ur partikas-
san vid tva olika tillfallen. Efter detta utes lots
Freddy Fjallklint ur partiet, foreningen lades ner
och Freddy Fjallklint registrerades som politisk
vilde.
Efter valet lugnade sig laget landet over men inn an
aret var slut han vi med en demonstration i
Sundsvall dar Tomas Andersson tala de till ett par
hundra personer.

1995
Efter valet hade partiet en hel del skulder vilket till
viss del forlamade aktiviteterna, bland annat tryck-
ning av flygblad och utgivingen av SD-Kuriren. I
mars var det dags att halla arsmote, ett arsmote
som skulle betyda stora forandringar inom partiet.
Strax efter valet forklarade Anders Klarstrom att
han inte skulle komma att kandidera till ordforan-
deposten en sjunde gang. Meningsmotsrandarnas
tidningar roade sig med att spekulera om eftertra-
dare, de kastade fram namn som Lars Emanueisson
och Robert Wennerstedt, duktiga personer forvisso
men knappast nagra partiledarkandidater. I stallet
sag det lange ut som att Tina Hallgren-Bengtsson
skulle bli den som fick axla Klarstroms ansvar, till
sist blev det dock Mikael Jansson som fick utnam-
mngen.
Sjaiva arsmotet blev en hogst otrevlig historia, nar
vi hallit pa en halvtimma ungefar, blev motesioka-

Har marscherar 200 patrioter genom Lunds
gator med veteranen Ingemar Ramell i
taten. Ramell tillhor dem som varit med i
partiet redan fran borjan, 1988.

Etter den valdtakten pa demokratin i Malmo
for vi till Lund och holl en spontan demon-
stration. Av forklarliga skal var manga irri-
terade, rent av arga, pa grund av det intraf-
fade. En av dessa var Anders Klarstrom.

I Trollhattan var det hundratals och ater
hundratals som var intresserade av SO.

Den sista riksaktiviteten innan valet var ett
fullsatt inomhusmote i Goteborgs Folkets
Hus. Har syns Ingemar Ramell och Per
Emanuelsson. Leif Blomberg var inbjuden
till debatt, men nar det kom till kritan vaga-
de han inte leva upp till sina uttalanden.



Forodelsen var total efter terrorattacken
mot arsmotet -95. Det var ett rent under att
ingen skadades allvarligt eller dodades. Att
ingen av de gripna kunde bindas vid brottet
ar dock foga forvanande. Viljan fanns inte ...

Har avtackas Anders Klarstrom efter sina
sex harda ar som talesman/partiledare.

Andre vice ordforande, Tomas Andersson,
fran Sundsvall talar pa Mynttorget i sam-
band med SDs femte Engelbrektsmarsch.

Engelbrektsmarschen -95 lockade omkring
500 deltagare och var mer disciplinerad an
nagonsin. Med skold ses bland andra ung-
domsledaren Robert Wennerstedt.

len utsatt fOr en brutal attack av c:a 20 antidemo-
krater. Lokalen totalforstordes da antidemokrater-
na kastade in stenar och syra och det var ett smarre
under att ingen skadades allvarligt eller till och
med dodades. Vart att poangtera ar att en av de
man som var pa plats i samband med attacken,
Mattias Flyckt, senare skulle bli redaktor pa den
"demokra tiska" tidskriften Expo.
Hur som helst, efter att vi jagat ivag terroristerna
kunde motet forsatta med samtliga deltagare om
mojligt annu mer overtygade om vikten att fora
vart parti framat. Pa motet blev Tomas Andersson
ny andre vice ordforande och namn som Magnus
Edman, Jimmy Windeskog, Torbjorn Kastell och
Per Emanuelsson dok upp i den nya styrelsen.

Trots att 1995 var ett eftervalsar och den svara
ekonomiska situationen, rorde det pa sig inom par-
tiet. Redan efter valet paborjades en intern "upp-
stadning", det stod klart att den skinnskallestampel
partiet dragit pa sig genom storre demonstrationer
maste stadas bort, lika sa upptradanden med sym-
boler som inte SD star for.
Den forsta provningen kom vid Engelbrektsmars-
chen som detta ar samlade runt 500 kvinnor och
man som fick lyssna pa Mikael Jansson (hans for-
sta offentliga tal som partiordforande), Tina
Hallgren-Bengtsson och Tomas Andersson. Denna
manifestation visade att om vi bara staller krav pa
motesdeltagarna sa fOljer de detta. Anledningen till
forandringen ligger naturligtvis mycket i att Mikael
Jansson valde en mer konservativ framtoning an
Anders Klarstrom.

I Borlange hall vi den 6 maj ett mote for att om
mojligt fOrhindra planerna att bygga en moske i
staden. Tydligen tyckte invanarna att detta var en
god ide, for det var mer an hundra personer som
kom for att lyssna pa Tomas Andersson och Sven-
Erik Larsson. Forutom SSUs och Ung Vansters
olagliga motdemonstrationer samlades det ocksa
en skara mer militanta motstandare som var ditres-
ta fran hela Dalarna, anmarkningsvart var att poli-
sen lat dem kasta sten mot motesdeltagare, barn-
vagnar och bilar utan nagra ingripanden. Till sist
blev stamningen hetsig men nar pobeln gick till
attack visade en handfull SDare var skapet skulle
sta och jagade i vag dem. Trots medias hets dagar-
na efter var motet valdigt lyckat och nagon moske
finns det, i skrivande stund, inte i Borlange.

1995 halls det tva separata nationaldagsfiranden,
de sedvanliga i Stockholm och Sundsvall. I Stock-
holm lat man oss inte vara i Ralambshovsparken
som brukligt, sa i stallet bestamde vi oss for att fira
i Vasaparken. Vackert vader, trevlig musik och
inspirerande talare lockade runt 350 personer,



talarna var Mikael Jansson och SD-Stockholms
Tomas Johansson. I Sundsvall var det som vanligt
Tomas Andersson som presenterade SDs politik.
Fastan vi var pa Gotland under "Politikerveckan"
halls det detta ar inga torgmoten. I stallet koncen-
trerade sig den tillresta gruppen pa att dela ut flyg-
blad och lagga grunden for den lokalforening som
senare skulle utvecklas pa on.
Under sommaren sag Uppsalaforeningen en ny host
och blev en drivande faktor for det mellersta dis-
triktet i landet. I detta distrikt halls det under aret
bland annat torgmote i Mora och det delades stora
mangder flygblad. Dar dok det ocksa upp tva
lokalbulletiner, SD-Dalarnas Den Stolte Karolinen
och SD-Uppsalas Svea-Bulletinen, dessa tva skulle
1997 slas ihop till en. Andra lokala bulletiner som
kom ut var SD-Vasts Vast-Bulletinen, SD-
Uddevallas Facklan, SD-Skanes Skanebladet och
SD-Smalands Cota Lejon, senare ocksa SD-Gavles
Cefleblad.

For tredje aret pa raken halls det en manifestation
for Gustav II Adolf i Sundsvall. Som vanligt roade
sig vara motstandare med overgrepp pa gallande
lagstiftning och att bli gripna, detta medan Tomas
Andersson och Kurt Price talade.
Under aret fick vi mycket uppmarksamhet i form
av flygbladet "Svenskar Vakna". Det polisanmal-
des vid ett antal tillfallen och gay ocksa Mikael
Jansson chansen att ga upp i radiodebatt mot den
andra klassens stand up comedy clownen Lasse
Lonnroth, alias Ali Hussein. Jansson var under aret
ocksa i radiodebatt med Anna-Lena Lodenius.

1996
I slutet av 1995 visade sig tre nya lokalforeningar
pa den nationaldemokratiska himmelen, SD-Tierp,
SD-Kavlinge och SD-Uddevalla, senare 1996 ocksa
SD-Helsingborg. Med detta, samt den okande akti-
viteten landet over, i atanke sa var humoret pa
topp nar sverigedemokrater fran hela landet samla-
des i Sodertalje for SDs nionde arsmote.
Pa dagordningen stod bland annat; val av en ny
vice ordforande efter att Tina Hallgren-Bengtsson
dragit sig tillbaka med forklaringen att hon ville
satsa pa sin civila karriar och trappa ner pa den
politiska verksamheten. Tomas Andersson intog
hennes fortroendeuppdrag. Till valberedningens
forfogande stod tva kandidater, SD-Hoors Anders
Westergren och SD-Faluns Jakob Eriksson, det
slutgiltiga valet fall pa Westergren medan Eriksson
fick sta pa tillvaxt, bland forandringarna i styrelsen
i ovrigt kan namnas bland andra Paul Svensson
(SD-Ystad), Tomas Soderberg (SD-Sundsvall) och
Jimmy Windeskog som blev ny SDU-ansvarig.

I Borlange mattes vi av SSUare, kommunis-
ter och invandrarslynglar nar vi protestera-
de mot planerna pa moskebygget. De allra
fiesta i publiken stod trots allt pa var sida.

Tomas Johansson hailer ett bejublat tal pa
nationaldagen 1995. Tomas ar den starkast
drivande kraft en bakom Radio-SD.

Nationaldagsfiradet i Ralambshovsparkens
friluftsteater fick ersattas av Vasaparkens
grana grasmattor 1995.

Omkring 500 stolta sverigedemokrater pa
marsch mot det Kungliga Siottet och
Mynttorget, strax intill Riksdagshuset ...



Det ar manga SD-flygblad som blivit omtala-
de genom aren. Den forst a versionen av
"Svenskar Vakna" bedomdes av JO att
ligga sa nara gransen till "Hets mot folk-
grupp" man kan komma utan att atalas ...

Tomas Johansson hailer ett inledningsanfo-
rande enligt tradition pa arsmotet 1996.

Eva Dahlqvist, Mikael Jansson, motesordfo-
rande Joakim Lanner och Tomas Johansson
pa 1996 ars arsmote i Sodertalje.

Pa Engelsbrektsdagen 1996 vagrade Stock-
holmspolisen oss att ga en enda meter utan
tvingade istallet in oss bakom kravallstaket
likt djur. En talande bild for polisens brist
pa respekt for demokratin. Den tycktes fjar-
ran 'ran var sida kravallstaketen ...

Pa arsmotet klubbades ocksa en uppgraderad ver-
sion av partiprogrammet, bland annat hade ju
Sverige hunnit bli medIem i Europa Unionen. Det
Hesta andringar kunde klubbas igenom utan nagra
storre problem. Det uppstod dock debatt i nagra
fall, bland annat vilka granser vi skulle dra for
repatrieringen och huruvida vi skulle propagera for
dodsstraff eller ej. Storst debatt blev det dock i
abortfragan. Efter en lang diskussion blev beslutet
att inte ta nagot direkt beslut. Denna fraga har
liinge varit ett problem for partiet beroende pa att
den liberala och den konservativa sidan ar i stort
sett lika starka.

1996 blev det forsta ar som polisen belutade att
stoppa var Engelbrektsmarsch, noterbart ar att de
samtidigt som de hindrade var demonstration gay
tillsrand till Hasans Vanners motdemonstration.
Trots demonstrationsstoppet sa samlades det runt
100 personer pa Engelbrektsplan i Stockholm.
Nagon marsch blev det av naturliga skal inte, men
val ett mote pa plats dar Mikael Jansson beskyllde
etablissemanget for att fora tillbaka debattnivan till
lS00-talet. Manniskor som passerade Engelbrekts-
plan maste verkligen ha undrat vilket samhalle de
lever i, dar stod 100 patrioter instoppade som djur
pa Skansen.
Dagarna efter Engelbrektsmarschen sags SDare pa
Hera hall i landet pa vansterns 1 maj manifestatio-
ner, bland annat pa Kungsgatan i Stockholm vilket
ledde till publicitet i Aftonbladet.

Pa varen kom aktiviteterna i gang ordentligt pa
Hera hall i landet, bland annat i Dalarna dar flera
torgmoten halls och tusentals flygblad delades ut.
Uppsala-avdelningen jobbade frenetiskt, flera akti-
vitetshelger halls men ocksa en aktivitetsvecka dar
det delades flygblad och affischerades i sju langa
dagar. Just denna vecka blev valdigt uppmark-
samad av media, detta tack yare en hysterisk
invandrarkvinna som pastod sig ha blivit hotad av
vara flygbladsutdelare. Denna logn skulle dock visa
sig vara valdigt positiv for oss, forutom publicitet i
pressen fick bade SDUs Jimmy Windeskog och SD-
Uppsalas Mattias Karlsson deltaga i radio debatt
och SD-Tierps Joakim Larsson fick ga upp i TV-
debatt med bland annat den moderate riksdags-
ledamoten Gustav von Essen.
I samband med denna TV-debatt fick tittarna ringa
in och besvara fragan om de kunde tanka sig att
"rosta pd ett rasistiskt parti" (syftande pa SD). Det
blev glada miner hos oss nar hela 35% svarade ja.
Men det var inte bara dar det hande saker, forutom
offensiver i Smaland, pa vastkusten och i Skane sa
jobbade SDU-ungdomar for hogvarv och tackte
forutom stora bostadsomraden aven ett 20-tal
gymnasieskolor, bland dessa kronprinsessans skola.



Till skillnad fran tidigare ar halls det i ar hela fyra
nationaldagsfiranden. I Stockholm var vi tillbaka i
Ralambshovsparken dar ett hundratal ahorare bl.a.
fick lyssna pa Mikael Jansson samt Jimmy Winde-
skogs forsta tal i storre sammanhang. I Sundsvall
halls det ett torgmote som samlade stora skaror
som fick ta del av flygblad och Tomas Anderssons
tal. I Goteborg halls det aktiviteter i centrala sta-
den medan det i Ystad halls en gaende demonstra-
tion med c:a 40 deltagare. Inte en motdemonstrant
symes till och Ystad-borna kunde lyssna pa SD-
Skanes Paul Svensson i Ystads varma solnedgang.

I sommarens tidiga skede fick Radio-SD stort
utrymme i samband med snyfthistorierna medierna
lade fram om den "demokratiska" tidskriften
Expo, Stockholmspolisen beklagade sig over att
Radio-SDs Tomas Johansson berattat for sina lyss-
nare var man kunde inhandla tidningen och detta
jamnstallde man med uppmaning att terrorisera
aterforsaljarna.
Medan SD-Riks planerade aktiviteter sa hall de
lokala avdelningarna hog niva, ett exempel ar Sala
dar man bl.a. hall torgmote.

SDs upptradande pa 1996 ars "Politikervecka" pa
Gotland (samtidigt SDUs sommarlager) sags inte
med blida ogon. Redan vid det forsta av atta torg-
moten gick en invandrarpobel med god assistans av
SSUare till regelratt attack mot sex SDare som hall
i motet, dar ibland Joakim Larsson som gjorde sin
debut som talare. Efter fyra moten pa tva dagar
och med en konstant hotfull stamning sa drog poli-
sen in vart tillstand for nagra dagar. Da inriktade vi
oss istallet pa att dela flygblad och visa oss pa de
andra partiernas moten, detta gay onskat resultat
och Gotlands tidningar beskrev oss som "ett stan-
digt oangenamt ins lag " .
Mest oangenama var vi nog for sossarna och SSU,
med tanke pa SSUs agerande tidigare under veckan
sa bar vara flygbladsutdelare tejp over munnen
samt skyltar med texten "Tystad av SSU". SSUarna
gillade det inte och inte heller Socialdemokraternas
talare, den forre statsministern, Ingvar Carlsson,
som ansag att "Sverigedemokraterna maste stoppas
till varje pris". Forutom (s) drag SD mest folk.
Efter Gotland foljde en succeartad Skaneturne,
under denna turne var intresset fran vanligt folk pa
topp. Vi har aldrig tidigare lockat sa mycket folk
pa platser som Hoar, Klippan och Lund, dessutom
fanns vi pa plats i bland annat Trelleborg, Solves-
borg, Kavlinge och Eslov.

SDU fick flera ganger under aret uppmarksamhet
med flygbladet "Unge Svensk". Flera skolor polis-
anmalde bladet och Jimmy Windeskog fick forsva-
ra det i bade press och TV.

Mikael Jansson talar i Ralambshovsparken.
Detta var SDs tredje nationaldag i den
vackra amfiteatern i Stockholm.

For att satta SSU pa plats uppenbarade sig
hela SDUs lagergrupp pa sossarnas mote
med tejp over munnen och skyltar med tex·
ten "Tystad av SSU". Endast SDU-Iedaren
Jimmy Windeskog, utan tejp, talade med en
hel del intresserade, som synes.

Mikael Jansson talar vid Osterport i Visby.
SD-Gotlands Roland Nilsson hailer fanan.

Jakob Eriksson talar i Solvesborg under
Skane/Blekingeturnen sommaren 1996.
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Jimmy Windeskog och Jakob Eriksson pa
torgmote i Eslov.

Tina Hallgren-Bengtsson hailer sitt sista
offentliga tal, detta pa en SDU-fest i Skane.

Gustav II Adolfs dodsdag i Brunnsparken
Goteborg. Har ses fanborgen.

Ett TV-team fran programmet Elbyl foljde
med oss under hela Gustav II Adolf aventy-
ret. Har ses de samtala med Mikael
Jansson. Nagon manad senare skulle det
sandas ett reportage om SD i Elbyl.

I november halls det tva storre moten, forst i
Goteborg dar vi skulle hylla Gustav II Adolf.
Veckorna innan hade lokala tidningar tavling i att
baktala SD, bl.a. gay GT (Goteborgs Tidningen)
Unni Brandeby (KPML:r) en helsida dar hon kunde
svartmala SD genom att pasta att vi skulle, hor och
hapna, fira (!) kristallnatten. Svar pa tal gays, efter
mangfaldiga krav och hot om PO-anmalan, via ett
genmale av Lars Emanuelsson.
Pa dagen hall vi forst ett torgmote i Brunnsparken
dar ett par hundra manniskor lyssnade pa Mikael
Jansson samt vara motstandares skrammel och
senare pa kvallen halls det ett inomhusmote dar
mellan 50 och 100 deltagare fick lyssna pa Jansson
igen samt Jimmy Windeskog och Anders
Westergren. Med oss under hela dagen fanns ett
TV-team och ett par veckor senare kom ett SD-
reportage i programmet Elbyl.

Den 30 november hyllade vi ater igen Karl XII i
Stockholm. Da vi inte fick tillstand att marschera
fran statyn i Kungstradgarden valde vi istallet att
vara vid Riddarholmskyrkan dar hjaltekonungen
ligger begravd. Runt 100 personer fick lyssna pa
Mikael Jansson som hall tal och laste en dikt utan
forstarkning da hogtalaranlaggningen visade sig
vara av tveksam kvalitet. Stamningsfullt varre.

1997
Da det innan arsmotet 1997 stod klart att vice ord-
forande Tomas Andersson inte skulle stalla upp till
omval var det upp till SDs valberedning att hitta en
ersattare, mannen for detta blev densamme som
var aktuell for andre vice-posten redan aret innan,
Jakob Eriksson. Vid arsmotet fick ocksa styrelsen
forstarkning av en del nya ledamoter och supplean-
ter, bland annat fick SD for forsta gangen represen-
tation fran Gotland genom Roland Nilsson.
Andra nya namn var Jimmie Akesson (Solvesborg),
Michael Bergman (Trollhattan), och Bjorn Soder
(Lund). Infor den sjunde Engelbrektsmarschen
hade vi, med polisens nya attityd, inte ens brytt oss
om att overklaga var avslagna ansokan om till-
stand for en gaende manifestation utan nojde oss
istallet ett mote pa Engelbrektsplan. Inte heller
detta nojde sig polisen med utan menade pa fullt
allvar att vi likt 1996 skulle stalla oss bakom ett
kravallstaket.
Detta vansinne kunde vi naturligtvis inte acceptera
och efter en lang diskussion med Jakob Eriksson
forstod ayen polisen detta, efter detta accepterade
vi att talarna och fanborgen stod innanfor kravall-
staketet medan de c:a 120 ahorarna fick sta utan-
for. Talare for dagen var Mikael Jansson och Jakob
Eriksson, som gjorde motesdebuterade som Vice



ordforande. Bade Eriksson och Jansson namnde
kort de internationella kontakterna som partiet
holl pa att uppratta.
I vanliga fall brukar vi alltid tacka polisen med en
applad, men med dagens agerande tyckte vi ime
detta var lampligt. Strax efter motet visade polisen
att vi gjort helt ratt att struma i den sedvanliga
appladen. Pa vag till Medborgarplatsen, dar ett
inomhusmote skulle hallas, stoppades Uppsala-
avdelningens inhyrda turistbuss av polisen, detta
pa grund av att det "skett en misshande/" vid
Stureplan. Trots att polisen inte hade fatt nagon
form av signalemem fann man det nodvandigt att
rada upp alla sverigedemokrater langs en mur,
filma samtliga och ta personuppgifter och adress av
samtliga. Dar stod vi, unga och gamla, kvinnor och
man uppstallda mot en mur pa basta oststats-
maner, medan manniskor som passerade gjorde
stora ogon och kliade sig i huvudet.

Som tidigare namndes, lade styrelsen ner mycket
arbete pa att forbattra kontakterna med andra
europeiska nationaldemokratiska partier, till detta
valdes Jakob Eriksson som sekreterare for interna-
tionella kontakter. Arbetet rullade pa och snabbt
etablerades kontakter med IKL (Finland),
Nationalpartiet-Danmark (Danmark), Fedrelands-
partiet ( orgel, Vlaams Blok (Belgien) och sist men
inte minst Jean-Marie Le Pens From ational
(Frankrike).
Snart hade namn som Jakob Eriksson, Joakim
Larsson, Torbjorn Kastell, Eva Nyman och Mikael
Jansson traffat foretradare fran IKL och Carl Lang
fran Front National. Den 8 juni samlades SD,
Nationalpartiet-Danmark, IKL, och Fedrelands-
partiet till skanska Malmo for att dar bilda Nord-

at. Ett nordiskt svar pa Le Pens Euro- at. Nord-
at kallade samma dag till presskonferens men

trots att manga kom skrevs det ime mycket om det
historiska ogonblicket.

I slutet av september besokte en SD-delegation
Front Nationals Bla-Vit-Roda festival i Paris dar
bland annat Mikael Jansson, Torbjorn Kastell
Ingemar Ramell och Jimmy Windeskog fick chans
att bekama sig med ledande Front ationalperson-
ligheter som Bruno Megret, Bruno Gollnisch, Carl
Lang, Jacques Dore och sjalvaste Jean-Marie Le
Pen. Vi passade aven pa att salja SD-produkter och
efterfragan pa dessa overtraffade alla fbrvantning-
ar.
Under varen gick aktivitetstermometern i topp och
nya SD-foreningar dok upp i Visby, Haninge, och
Gavle. Forutom affischering och flygbladsutdel-
ningar holls det ocksa torgmoten pa platser som
Borlange i Varberg, i Tierp visade SD upp sig den 1
maj. Resultaten lat inte vanta pa sig!

Sverigedemokraterna hogtidlighaller Karl
Xlls minne i Stockholm lor tredje gangen.
Mikael Jansson talar - i en demokrati skall
man aldrig vara ridd lor att vara overtydlig.

SDU-Iedaren Jimmy Windeskog talar pa ett
torgmote i Yarberg varen -97. T.v. star Per
Emanuelsson, t.h. Linda Johansson SD-Gbg.

Jakob Eriksson taldebuterar som vice ord-
lorande pa SDs sjunde Engelbrektsmarsch.
Bakom Eriksson star bl.a. Mikael Jansson,
Ingemar Ramell, Jimmy Windeskog.

Elter Engelbrekt holls det inomhusmote i
Medborgarhuset. Hir ses partiledare Mikael
Jansson med ledande SDUare. Fr.v. Fredrik
Eriksson, Christian Andersson, bada Iran
SDU-Yist samt Jimmy Windeskog.
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Den 8 juni bildades Nord-Nat i Malmo. Har
ses Fedrelandspartiets Harald Trefa II , IKLs
Matti Jarviharju, SDs Mikael Jansson och
Nationalpartiet-Danmarks Kaj Vilhelmsen.

Har har Mikael Jansson hamnat i synnerli-
gen trevligt sallskap med Front Nationals
Bruno Gollnisch och Jean-Marie Le Pen.

Det ar minnsann inte bara SD som bygger
upp internationella kontakter. Har ses SDU-
ledare Windeskog tillsammans med Samuel
Marechal, som inte bara ar ordforande for
Front Nationals ungdomsforbund (FNJ), han
ar aven Le Pens svarson.

For tredje gillngen, dock inte pa raken,
genomfordes en demonstration i Ystad pa
nationaldagen. Har ses var andre vice ord-
forande Anders Westergren tala.

Dessutom hade SD med tiden borjat sprida ut sig
ordentligt pa internet, 1995 stod det knappt
nagoming om SD - 1997 fanns det hemsidor for
SD-Riks, SD Skane/Blekinge, SD-Solvesborg, SD-
Lund, SDU-Syd och SDU-Nord. Numera har vi en
egen doman pa internet,
( www.sverigedemokraterna.se ).

Nar sommaren kom drog SD igang en langre turne
som strackte sig fran Ystad till Sodertalje. Kamp-
anjen inleddes i Ystad pa sjalvaste nationaldagen
med en gaende demonstration, Ystad var for ovrigt
den enda plats SD hall mote pa denna nationaldag.
Trots att Ystad gick lugnt tillvaga sa dok det upp
problem i Malmo. En stone pobel forsokte stora
motet men polisen gjorde ett utmarkt arbete.
Motet beskrevs i SDU-bulletinen med orden: "Det
ar en fysisk omojlighet att en anarkist och en polis-
hast kan uppta samma utrymme", det citatet och
fotot har brevid talar for sig sjalv. Efter detta foljde
pobeln i vara spar och dok upp pa orter som
Malmo (dar vi hall ytterligare tva moten), Lund
och Hoar. I Hoar var samtliga motdemonstranter
tillresta fran Lund och Malmo och braken kom-
menterades i Arbetaren som att det var "allvarligt
att vi overhuvudtaget vdgade visa oss pd offentliga
platser", men i ovrigt var den massmediala upp-
marksamheten bade valdigt stor och ofta objektiv.

Det var dock inte bara brak i Skane man aven Hera
bra moten i Ystad, Eslov, Helsingborg, Lands-
krona, Hassleholm och Trelleborg. Efter detta folj-
de SDUs sommarlager. Sedan passerades Kalmar,
Vaxjo, Jonkoping, Lidkoping, Norrkoping, Eskils-
tuna och Sodertalje. Manga moten blev brakiga, i
Jonkoping attackerade bland andra Gran Ungdoms
ordforande SDs motesgrupp och i Eskilstuna hota-
de SSU, Ung Vanster, Vansterpartiet med Hera poli-
sen att stalla till med upplopp om vi fick tillsrand.
Turnen blev en stor framgang trots att tva bilar
blev sonderslagna och Hera fick uppsoka sjukhus,
en hel dellokala poliskarer fick senare JO-anmalan
pa sig pa grund av sitt, nast intill, lama upptradan-
de. Mikael Jansson, Jakob Eriksson, Anders
Westergren, Paul Svensson, Jimmy Windeskog och
Joakim Larsson tjanstgjorde som tal are pa turnen,
den sistnamnde polisanmaldes for sitt tal i Eskils-
tuna.

1997 ars "Politikervecka" pa Gotland inleddes
med att SSU-Gotland gick ut i tidningarna och
berattade att de vill forbjuda Sverigedemokraterna,
kanske en reaktion pa 1996? Hur som he1st hall sig
SSU ifran brak detta ar och med talarna Joakim
Larsson, Sven-Erik Larsson och Torbjorn Kastell
(som gjorde talardebut) kunde SD dominera helt
(formom i tidningarna).

http://www.sverigedemokraterna.se


Pa hasten drogs ytterligare en kampanj i gang,
bland annat halls det fyra lordagar pa raken torg-
moten pa Sergels Torg i Stockholm vilka var och
for sig locka de hundratals ahorare. Efter det tredje
torgmotet fick tydligen antidemokraterna nog. De
anfoll helt enkelt den 4 man starka motesgruppen
med en 40 man stor terroriststyrka bevapnade med
kedjor, pakar och jarnror.
Lars Emanuelsson slogs genom ett skyltfonster,
Joakim Larsson slogs medvetslos och fick sy 16
stygn, men aven de andra tva fick foras blodiga till
akuten. Naturligtvis tog varken TV, radio eller tid-
ningarna nagon storre notis om detta, skrammande
nog var det endast en liten lokal tidning, Falu
Kuriren, som lat oss gora ett uttalande om det
intraffade. Annat var det i fallet Expo.

Trots detta okade aktiviteterna, omfattande flyg-
blad- och affischeringskampanjer landet over.
Dessutom halls det valbesokta torgmoten i Tierp,
Uppsala, brbyhus, Enkoping (just detta mote var
utomordentligt lyckat), Hofors, Sandviken och
Soderfors.

Sammanlagt halls det 12 moten under den kalla
decembermanaden, manga av dessa under en kor-
tare vastkustturne. Denna inleddes med moten i
MandaI och Goteborg, vilka gick lugnt till vaga.
Varre blev det i Uddevalla dar polisen helt uteblev
och darmed kunde en pobel pa runt 100 antidemo-
krater misshandla och sla sander det mesta som
kom i deras vag, oavsett om de/det hade med oss
att gora eller inte.

Aven i Trollhattan motte vi motsdnd, har var dock
polisen battre. Under de tre motena i Trollhattan
hade vi runt 300 ahorare, antidemokraterna orak-
nade givetvis. Publiciteten pa denna turne var inte
av denna varld, i t.ex. Trollhattans Tidning hade vi
en helsida per dag i nastan tva veckors tid.
November manad avslutades i Stockholm vilket
den sista helgen var platsen for bade valkonferens
och hogtidlighallande av Karl XIIs dodsdag, vart
mote pa Riddarholmen drog ett hundratal personer
och gay viss rikspublicitet.

loch med detta var Sverigedemokraternas forsta
10 ar avslutade. Trots allt vi uppnatt skall inte
denna skrift ses som nagon form av avslut, om de
varit radda for oss under dessa 10 ar kommer de
10 nastkommande att bli etablissemangets mar-
dram - decenniet da Sverigedemokraterna tar sig in
iRiksdagen!!!
Val matt da meningsfrander ...

Medan polisen gjorde sitt arbete i Malmo,
gentemot antidemokraterna, stod vi lugnt
kvar och betraktade spektaklet.

1997 itrs sommarlager i SDUs regi holls i
Blekinge skargitrd, har syns nagra deltaga-
re i socialt samkvan efter en lang dag.

Veckan efter den antidemokratiska attack-
en, 40 anarkister mot fyra sverigedemokra-
ter, var Joakim Larsson tillbaka pa Sergels
Torg och holl tal, i de klader som han hade
pa sig da han blev attackerad. Detta vackte
starka reaktioner hos stockholmarna.

I Uddevalla blev Jakob Eriksson, Fredrik
Eriksson, Per Emanuelsson samt ett flertal
lokala SDUare attackerade av valdsamma
antidemokrater fran hela vastkusten.



Sverigedemok raterna
vill rikta ett hjartligt tack till alla Er som un

aren varit aktivister, pas
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