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Kommunföreningsoffensiv
Kommu~förening
bildad i Orebro
Lördagen den 21/10 hölls det första mötet som ett
led i Sverigedemokraternas kommunföreningsof-
fensiv för hösten. Alla närvarande visade sig
mycket seriösa och klart intresserade av att bilda
en kommunf"öreningi Örebro.

Invandringstrycket är mycket stort på Örebro
kommun (som i så många andra) och kommunfull-
mäktige har alldeles nyligen bestämt sig för att
under de närmaste tre åren ta in ca1200 sk flyk-
tingar, istället för de 600 man bestämt sig för tidi-
gare. Ett märkligt beslut med tanke på att bostads-
bristen redan drabbar 10 OOO-talssvenska ungdo-
mar. Många kommunpolitiker har gjort sig kända
under året för lyxresor för skattebetalarnas pengar
bl a till Australien efter känd förebild. Behovet av
ett sunt, nationellt alternativ är med andra ord lika
stort i Örebro som i övriga landet. En styrelse
valdes och Krister Rikardson valdes till talesman
En närradiogrupp bildades och ska arbeta med att
förbereda framtida närradiosändningar. Staden har
delats in i olika distrikt för flygbladsgrupper att be-
arbeta.
Adressen till Ör~broavdelningen är: SD-Örebro,
BOle526, 701 50 Orebro.

eJlögewars.iiQre!Jro ~- ~
Partiet Sverigedemora.terl,la .har il·
dat en kommunfÖfenwg 1.0rebro.-
Ordförande 1'mrrejsm Jl.etet KHster
Rickardsson. 'SvengedemÖhatema
är ett högerinriktat parti Som vill ha
follwmröstning i invandrarfrågan
och som förordar en hårdare krimi-
nalpolitik och ett starkilre för~var.-,

,::._,.....,'.~, :. ',' (Orebro)

Kommunförening bildad
i Linköping
Veckan efter Örebromötet hölls möte i Folkets hus
i Linköping. Även här var alla som kom seriösa
och några hade även kommit från Norrköping. En
styrelse med sex personer utågs till att organisera
arbetet i kommunen och förbereda kommunalvalet
1991.
För Norrköpings del bildades en arbetsgrupp som

bl a ska ägna sig åt medlemsvärvning och flyg-
bladsutdelning. Vi får säkert all anledning att åter-
komma med rapporter från dessa kommuner i
kommande bulletiner. SD-Linköping hade vid bul-
letinens pressläggning inte hunnit skaffa adress
eller telefon.

Stormötet i Göteborg
blev en succe
Den 4 november hölls det fjärde stormötet på ett
och halvt år i Göteborg.
Ungefär ett hundratal käcka göteborgare hade

slutit upp. Mötet inleddes med ett videoblock på
ca 30 minuter med ett urdrag ur Diskutabelt
(TV3), Aktuellt (TVI) och Nattkafe (TV 2). Dä-
refter talade en representant från stockholmsavdel-
ningen om Sveriges kultur och historia, våra rötter
och band med det förflutna och om vikten av att
vara medveten att man är något särskilt om man är
svensk. Därefter blev det paus med kaffe och
smörgåsförsäljning som vanligt organiserat av
SD.:s rediga Mölndalsgäng. Massvis med dekaler,
t-shirts och en mängd med andra saker såldes med
stor framgång (SD slog rekord för inkomster vid
ett enda möte - ca 5.000 kr, som i huvudsak gick
till Gbg-avd).

Därefter höll Anders Klarström som vanligt ett
långt tal där han blandade.dagsaktuella kommenta-
rer med ideologi utvikelser. Helt utan manuskript
talade han i 50 minuter. Han överraskade deltagar-



Sett på TV
Annika Hagström och Jacob Dahlin har slagit sina
påsar ihop i "underhållnings- och aktualitets-
programmet" Caramba.

Efter att ha bevittnat det första programmet kan
konstateras att underhållningen är gles, trots den
låga graden av konkurrens från monopol TV:s
övriga underhållnings program. Samtidigt som ak-
tualiteterna är ovanligt mycket vinklade, trots den
höga grad av konkurrens från monopol TV:s
övriga aktualitetsprogram.

Det första inslaget i Caramba var en intervju med
Jannike Björling. Värdarna satt och mässade med
Jannike utfläkt på någon sorts madrasserad för-
hörsbänk framför sig.

Stackars Jannike!

Grattis Tina!
Sedan fyllde Tina Turner 50 år. Hon klev sjungan-
de omkring på scenen i sedvanlig stil. Det var tur
att det fanns en icke svensktalande gäst med i pro-
grammet. Hur hade det sett ut om hr Dahlin inte
fått visa hur duktig han är på främmande språk.
Nåja, Tina Turner har många fans i Sverige och
blev säkert uppskattat.

30-novemberföreningen
meddelar följande:

Fackeltå2 iLund!

Samling: 18.30
vid AF-huset

(Akademiska föreningen)
nära domkyrkan.

Avmarsch: kl 19.00

forts från föreg sida

na med att ta en paus mitt i sitt
tal och spela ett svenskt pianos-
tycke av Stenhammar med en
imponerande vinousitet. Heder
åt denne duktige kämpe!

Mötet avslutades traditionellt
med att alla stog upp och sjöng
nationalsången.

Ett stort tack till SD-Göteborg
och riksorganisationen som till-
sammans anordnat mötet.
Väl mött igen till våren.

Lars Eriksson, Göteborg.

"Den som
gör något
positivt är

alltid ett fö-
redöme för

andra."

Pinsamt Annika
Uppskattad blev dock inte det nästkommande in-
slaget. Åtminstone inte bland det 20-talet personer
jag har samtalat med. I synnerhet Annika Hag-
ström skulle nu försöka ge en bild av Sverige idag.
Den bild hon ville förmedla, var att den sk. främ-
lingsfientligheten inte förekom i någon större om-
fattning nu för tiden. Hon ville få det att se ut som
att vi som växer upp idag, nu för tiden, är vänligt
sinnade till allt vad utländska influenser heter ( i
synnerhet massinvandringen). Eventuellt missnöje
skulle bara fmnas hos äldre människor.

Inledningsvis intervjuades en raggare med sin
chilenska invandrarfru, och deras barn. Han fick
sitta och bikta sig, medan frun grät och barnet
skrek. Annika blev rörd till tårar av förtjusning.

Guldkanylen till Staffan
Fortsättningsvis visades ytterligare ett lO-tal
"snälla" ungdomar upp. Det var b.la. "skådespela-
re" från ännu en film av flumregissören Staffan
Hildebrand. Filmen heter Time, och vill visa hur
dagens blandsvenska ungdom i ett lyckorus villigt
berikas av alla världens kulturer. I Hildebrands
fryshuskretsar är det också så. Men för oss andra,
och betydligt fler, ungdomar finns andra erfaren-
heter och ambitioner.

Det är märkligt, nästan lite ovanligt nu för tiden,
att se ett program med åsiktsfördelningen 5-0. Allt
från snyftande invandrare till Anna-Greta Leijon.
Men det är klan, det hade räckt med en enda nej-
sägare för att Annika Hagströms syften hade spo-
lierats. Liten tuva kan som bekant stjälpa stora
lass.

Sverigedemokrat
i Vårgårda avliden
Vi tvingas härmed meddela att
ännu en svensk patriot hastigt
lämnat oss i sorg och saknad.
Helen Wäyrynen togs ifrån oss
den 26 augusti i Vårgårda,
endast 22 år gammal.

I valet till kommunfullmäktige
i Vårgåda kommun var hon en
av de som tog steget ut i offent-
ligheten när hon stod som
nummer fyra på Sverigedemo-

kraternas lista till fullmäktige.
Hon blev känd som en nationa-
list som aldrig vek undan på
grund av rädsla eller underläg-
senhet i antal. Helen ses i det
nationella Sverige som ett före-
döme! Helene, vi saknar dig!

Örebro
I en rapport från Örebroavdel-
ningen meddelas att Urban
Berg, 22 år, har avlidit.

KOM IHÅG: VI ÄR ALLTID I BEHOV AV EXTRA
BIDRAG FÖR ATT KUNNA FINANSIERA VAR
VIKTIGA VERKSAMHET. SÄTT IN ETI LITET

ELLER STORT BIDRAG TILL SVERIGE-
DEMOKRATERNAS POSTGIRO 23 45 65 - O.

Lyssna på Sverigedemokraterna i Stockholms närradio 88 mhz varje lördag kl 14.00-15.00



Gör en insats! Dela ut flygblad till hushållen!
Du kan beställa flygbladsoriginal och själv trycka upp dina flygblad för utdelning. Vi har
två nya orginal som vi extra starkt rekommengerar.
• Sverigedemokraterna vill skapa· ETT BATTRE SVERIGE!
• Kämpa mot våldet!
Du kan även beställa original på samtliga flygblad som·vi har i lager. Ju fler som kan

. arbeta på detta sätt ju effektivare blir vi. Beställ dina original idag, tryck upp dem i
morgon och dela ut dem snarast. SD, Box 20085, 104 60 STH (Fler nya flygblad är på
väg. Vi har även affischoriginal)

Riksorganisation:
Sverigedemokraterna
Box 60015, 10401 STHLM
Tel 08-825767

Kommunföreningar:
SD-Göteborg ..
Box 50014, 400 52 GOTE-
BORG·
Tel 031-129146
Postgiro: 38 05 85 - O

SD-Malmö
Box 14022, 200 24 MALMÖ
Postgiro: 42 38 12 - 7

SD- Vårgårda
Box 20, 520 30' UUNG
Postgiro 21 89 11 - 6

SD-Kungälv ..
Box 281, 442 23 KUNGALV
Postgiro 451 69 90 - 1

SD-LysekiI
Box 51, 45400 BRASTAD

SD-Örebro
Box 526,70150 Örebro

Övriga kommunföreningar
saknar adress.

Adresser till ledande utländska
n~tionella partier och tidningar
Centrumdemokraten (P)
Holland
Tel: 00931 70 - 469264

Conservative Party (P)
POBox 1842, Pretoria
South Africa
Tel: 00927 12215270 pretoria

Der Republikaner (P)
Sandstrasse 41
D-8000 Mtinchen 2
Germany
Tel: 00949 - 89 5233066

Front National (P)
8, rue du General-Clergerie
75116 PARIS
Frankrike
Tel: 00933 -1- 47275666

NAA WP News (T)
Box 10625
New Orleans
LA 70181
USA

Nation Europa (T)
Verlaglag GMBH Postfach 670,
8630 Coburg
Väst Tyskland

National Front (P)
PO Box 760
LONDON N17 7SB
England
Tel: 00944 21 - 7833564

Nationaldemokraten (P)
Parteivorstand
7000 Stuttgart 10
Postf.103528
Västtyskland
Tel: 00949 - 30 - 4513007

Nouvelle Ecole (T)
13 Rue Charles Lecoca 75737,
Paris Cedex 15
Frankrike

Patriotic Press (T)
SA Newsletter
PO Box 6019
Durban, 4000, Natal
South Africa

Bifoga ca 30 kr i landets
valuta eller VS-dollar för att
vara säker på att få svar.

Scorpion (T)
The Editor
Schnellweider Str 50,
D-5000 KÖLN - 80,
Västtyskland

South African Observer (T)
P.O.Box240
Pretoria
Sydafrika,
12-3220215 00927 12 -
3222950

Spearhead (BNP) (T+P)
POBox 117
Welling,
KENT DA16 3DW
England
Tel: 00944 1 3164721

The Spotlight (T)
300 Independence St Ave, SE,
Washington, D.C. 20003
USA
Tel: 202 - 544 1794



Svenskt och osvenskt
Det är samma blod, som flöt i vikingarnas och ka-
rolinernas ådror, som ännu flyter i det svenska fol-
kets ådror. Det betyder, att varje barn av svensk
stam ännu i dag föds med pre~~s samma anlag som
på vikinga- och karolintiden. Ar de vuxna männis-
korna nu annorlunda än då, måste det alltså bero
på osvensk inverkan.

Det som vi ärvt är blodet från våra förfåder, det
är det äkta svenska; det andra, det som kommit uti-
från, det är osvenskt. Därför är ungdomen alltid .
den som står det svenska närmast. Utan att vara
påverkad av tradition och propaganda, av uppfos-
tran och miljö, kan den direkt ur sitt eget inre ta
fram det svenska arvet.

Det svenska, det är det som varje svensk pojke
eller flicka instinktivt känner inom sig. Det osven-
ska, det är det som vi uppfostrats till, propagerats
till, suggererats till av inflytelser från människor
av annan stam.
Svenskt är mod och tapperhet i striden.
Osvenskt är feghet och list i striden.
Svenskt är ädelmod mot en slagen fiende.
Osvenskt är långsint förföljelse och hämnd mot

den besegrade.
Svenskt är att göra var man rätt; osvenskt att vara

"smart" i sitt förhållande till andra.
Svenskt är att döma så som billighet och rättfär-

dighet bjuder.
Osvenskt är att döma efter paragrafer och formel-

la J.ättssat;cr.
Svenskt är att träda inför sin sitt folk med högbu-

ret huvud; osvenskt att nalkas dem med förkrossat
hjärta.

Svetlskt är att slå ned det onda och brottsliga; os-
venskt att kela och dalta med det.

Svensk är trohet mot ledaren; osvenskt är att
lömskt lägga krokben för den som söker uträtta
något stort.

Svenskt är att handla; osvenskt allt oväsentligt
prat.

Svenskt är hugget från Karl XII:s raka värja; os-
vensk var undfallande kompromiss.

Svenskt är att bruka jorden, leva mitt i naturen
och lyssna till dess röst; osvenskt att bo i stenghet- _
tot och endast trampa asfaltgator.

Svenskt är det hårda arbetet och knoget; osvenskt
den lättköpta spekulationsvinsten.

Svenskt är att värdesätta människan efter hennes
moral och prestationsförmåga: osvenskt att döma
efter rikedom och titlar.

Svensk är disciplin i kamp och arbete men fritt
kamratskap utom tjänst; osvenskt är översitteri och
kryperi.

Vill du hjälpa till att organisera
en kommunförening.

Du är inte ensam patriot i din kommun. Slå er ihop
och bilda en kommunförening så att vi fmns repre-
senterade även på din ort. Beställ skriften "Tips
för Sverigedemokrater" och kör ingång! Kontakta
riksorganisationen om du har några frågor. (SD,
Sekr, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM)

Mötesverksamheten
SD-Linköping håller möte den 3 december kl
18.30. Intresserade kan ringa till SD-sthlm 08-
825767 för övriga upplysningar.

Den 23 november hålls möte i Stockholms med-
borgarhus, sal 302 för de som bor i Solna, Sund-
byberg, Sollentuna eller Upplands Väsby. Syftet är
att stärka kontakterna inom dessa kommuner samt
ev bilda arbetsgrupper.

I Folkets Hus i Storfors (Värmland) hålls möte
den 25 november för att försöka skapa en arbets-
grupp eller ev kommunförening.

I Malmö blir det möte den 1 december. Medlem-
mar och sympatisörer i Malmöomcldet är välkom-
na. (Särskild kallelse bifogas till er)

Rasist-
bludder i
J(arlsborg
I KARLSBORG sprids Ln., har vi
erfarit, Jiverse propagandapap-
per från Sverigedemokraterna.
Det är ett "parti" som har sitt
högkvarter iStockholm och är en
avläggare till den rasistiska or-
ganisationen Bevara Sverige
svenskt, BSS. al.a. har kommun-
fullmäktige i landets kommuner
fått en skriv.else och iO Karlsborg
sprids tydligen ytterligare propa-
ganda. Beroende på atl d~ finns
en (l) aktiv sympatislir~~-;;, ;

Propaganda pappereJi'.-..:.-.o:'fOm
sprids innehåller en ~ lån;J ha-

o rang om vilket eländ(Oyktlngar
ställer till med i Sverige~~t är
förräderi mot Sveriges1ånd och
folk att ta emot flyktingar ..Ett ra-
sistiskt bludder rakt igenom.

Vi rekommenderar de som får
sådana papper att kasta dem med
det övriga.~ushållsavfallet... ..

Ur Skaraborgs Läns Allehanda i Skövde 891026

Du kan redan nu förnya Din medlemsavgift.
Alla medlemsavgifter som betalas nu gäller automatiskt för 1990


