
Sverigedemokraterna
Box 60015,10401 STOCKHOLM.

Postgiro: 23 45 65 - O
Telefonsvarare: 08-422532

Adress fÖrmedlemmar:
Sverigedemokraterna,

Box 20085,10460 STOCKHOLM.
Tel kansli 08-825767

o

1989 -Aret som gick!
Det har varit trevligt att vara Sverigedemo-
krat under året som gick.

Vi har plockat den ena poängen efter den
andra i spelet om det svenska folkets sym-
patier. Nere i djupet av den svenska folk-
själen har vindarna äntligen börjat blåsa
rejält åt vårt håll.

Vi minns kanske bäst högtidsstunderna fram-
för TV-apparaterna när vi medverkade i Dis-
kutabelt (TV 3 de., 14 aprii), Aktueilt (2 aug),
Nattcafe (3 aug), Unga tvåan (23 november).
Likaså minns vi de stort uppslagna artiklarna i
rikspressen i samband med vår presskonfe-
rans i augusti, Ola Sundbergs kupp vid globe-
ninvigningen och hans framträdande i Sund-
svalls Tidning tillhör också årets höjdpunkter
men dessa insatser bleknar kanske ändå vid
skuggan av den beundransvärda fasthet och
den personliga styrka han visade prov på när
han i somras blev avskedad för sina åsikters
skull från sin anställning vid Ölands djurpark.

Men det har inte bara varit stora mediafram-
gångar på riksnivå som präglat verksamhetså-
ret 1989.
På lokal nivå har mängder med partifolk
modigt och framgångsrikt försvarat våra ideer.
Särskilt mycket har det hettat till i Lysekil och
Karlskrona. Nu senast i Stortors. I Lysekil har
framförallt Folkpartiet och KPML:(r) bildat en
förening tillsammans "Stoppa Sverigedemo-
kraterna" Här har folkpartiet frivilligt placerat
sig bland stalinisterna "diktaturens kreatur'.
Lika barn leka bäst!
Vi har under året som gått fastslagit vårt par-

tiprogram och kommit en bra bit på vägen i
uppbyggnaden av vår partiorganisation. Inför
1990 kommer Sverige att ha en slagkraftig
rikstäckande nationell organisation.1990 blir
ett år präglat av uppladdning inför valet 1991.
Vi kommer att arbeta med målsättningen att
ha minst 50 välfungerande kommunföre-
ningar när valkampanjen inleds. I valet 1991
ska vi göra en så bra insats att vi etablisse-
manget chockeras.

Men det behövs drivmedel. Vi behöver ännu
fler personliga uppoffringar och mer ekono-
miskt stöd. Vi som sliter till 100 procent med
partiarbetet och inte ser så mycket av det
glättiga vardagslivet ser också med extra stor
glädje på varje extra stödinsats. Vi vet att
många hårt arbetande Sverigedemokrater har
det kämpigt. Många har envist fortsatt
kampen trots att andra intressen ibland
lockat, anhöriga gnällt eller humöret och ar-
betslusten ej varit på topp. Ett stort tack vill vi
rikta till alla de som kämpat och kämpar med
flygbladsutdelningar, tidningsförsäljning och
annat arbete. Utan er hade vi aldrig varit där
vi är nu. Alla som kämpat ska veta att när den
dagen kommer, då det kommer att vara lätt
att älska sitt fädernesland så som blott en
sverigedemokrat kan göra, då kommer alla
dessa kämpar att få den plats i solen som
blott dessa förtjänar.

Låt oss också så här under årets sista
veckor minnas de bland våra led som avlidit
under året, med den nationella övertygelsen
fast klappande i sitt hjärta, och i deras anda ta
de uppoffringar som framtiden lägger i våra



Kommunföreningar bildade
i Solna och Sollentuna.

Torsdagen den 23 november kallade Sverige-
demokraterna samman till ett möte i Stock-
holms Medborgarhus. Syftet var att försöka
bilda arbetsgrupper eller ev. kommunföre-
ningar i någon eller några av Stockholms nor-
rorter.

Av de som kommit till mötet var huvudde-
len från Solna och Sollentuna. De flesta var
positiva till att starta aktiviteter. Efter en
stunds förhandlande inom kommungrupper-
na beslöts att SD-Solna och SD-Sollentuna
skulle bildas. Möten för att planera verksam-
heten skall hållas under december och janua-
ri.

Vi lyckönskar de nya kommunföreningarna
och ser även gjärna att ni som bor i övriga
Storstockholm hör av er för att i framtiden
kunna bilda fler avdelningar. Med tanke på
att vi har många medlemmar i Stockholms
län torde det ej vara omöjligt.

Ny medarbetare:
Erik Dahlen

Kommunförening bildad
i Storfors

Två dagar efter Stockholmsmötet hölls möte i
Folkets Hus i Storfors. Förutom Storforsborna
var där medlemmar och sympatisörer från
bl.a. Säffle, Mariestad och Karlstad. En kom-
munförening bildades i Storfors med en sty-
relse på sex personer. Thomas Atterstam och
Jonny Gran valdes till talesmän. I och med
bildandet av SD-Storfors är Sverigedemokra-
terna nu etablerade i nio av Sveriges 24 län.

I Säffle bildades en arbetsgrupp som skall
försöka stärka kontakterna mellan medlem-
marna samt försöka värva fler. SD-Storfors
har adress Box 119, 688 00 Storfors.

Mindre än en vecka efter bildandet var Stor-
fors gänget redan ute i media. En lysande
insats svarade talesmännen Thomas och
Jonny för när de intervjuades i Karlskoga tid-
ning. Artiklen finns återgiven på annan plats
i denna bulletin.

Medlems, bulletinen utges av Sverige-
demokraternas riksorganisatior::
SD, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM
Telefon kansli: 08-825767
Redaktion: Leif Ericsson, Anders Klarström,
Erik Dahlen.

Vill Du skriva inlägg i bulletinen så använd
följande adress:
SD, MB, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM

forts från föreg sida

händer. Genom våra handlingar idag avgör vi
morgondagens svenskars livsvillkor. Låt oss
inte svika fäderneslandet. Det är ffi! insatser-
na behövs! Vi önskar alla medlemmar en
God Jul och ett Gott Nytt Är och väl mött
under kampåret 1990.

Styrelsen
Sverigedemokraternas riksorganisation
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mot framtiaen.
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rrävringstiaen går ut aen
1 mars 1990.

o/ä[k...ommenmea förs [ag!



Det nationella alternativet
På politikens "vänsterkant" liksom på dess" högerkant" hävdar
man att marxismen och liberalismen är svurna fiender. Nation-
alismen beskylls ofta för att vara högerextrem, vilket är helt fe-
laktigt.

Faktum.är att nationalismen varken är "höger" eller "vänster". Den
ryms inte inom detta enkla system, utan är helt enkelt en högre ideo-
logi.

Sann nationalism är starkt socialt sinnad. Ett av dess främsta mål är
att överbrygga sociala och ekonomiska klyftor i vårt samhälle. Detta
är ett måste om folkhemmet skall bli en realitet.
Vidare präglas nationalismen aven ekologisk grundsyn, vilket både

är en självklarhet och en nödvändighet. Självklart, därför att en na-
tionalist alltid värnar om miljön och de kommande generationerna.
Nödvändigt, för att försöka sätta stopp för den miljöförstörning liber-
alismen och marxismen har banat väg för i Europa och hela världen.

Vid närmare granskning upptäcker man att liberalismen och marx-
ismen har många grundläggande likheter. Med hjälp av två spalter
och några ideologiska ledord skall jag bevisa detta, samt att alternati-
vet är den nationalistiska ideologin. Den tvåhövdade drakens bane-
man heter nationalism!

Nationalism
l. Nationalism
2. Folket
3. Kultur
4. Moral,
5. Idealism
6. Långsiktighet
7. Människan med (för) naturen
8. Decentralisering
9. Maktfördelning
10. Demokrati
11. Försvarsvilja
1~. Småskalig marknadsekono-
rm

Liberalism/Marxism
Internationalism
Individen/klassen
Förfall
Dekadens
Materialism
Kortsiktighet
lI/fiinn;"ka" r",pr (mot) naturpnlV_~&. .•...L.., .i..l.....,,."'" .a..•.•.•. / _.a. ; •••.•.•..&

Urbanisering
Maktkoncentration
Skendemokratin/diktatur
Pacifism
Blå planek./röd planek.
* I en blå planekonomi tas beslu-
ten i några få multinationella bo-
lags styrelserum.

Här pågår arbetet med medlemsbulletinen

I centerns ungdomsför-
bunds tidning "Ungcen-
ter" , skriver man om en
kommande musikal. Fö-
reställningen heter
"Svartskallar" och hade
premiär den 25 november
iFalkenberg.

Det är Hallands centerungdom
som har satt upp musikalen.
- Någon svårighet att välja tema
hade vi inte. Sjöbodebatten och
allmänna misstänksamhet som
råder mot flyktingar i bland
annat Falkenberg, speciellt
bland ungdomar, gav oss tydli-
ga signaler om att något måste
göras, säger Björn Davidsson,
ordförande i Falkenbergs CUF-
krets.

Ett 60-tal personer ingår i pro-
jektet. Ungefär hälften är
CUF:are. CUF:arna blev väldigt
glada när två unga bengaler från
traktens flyktingförläggning dök
upp och ville vara med, skriver
Eva- Karin Andersson i sin arti-
kel.

Statens Ungdomsråd och
landstinget i Halland har bidra-
git med 120.000 kr (!)
- Det har inte varit några pro-

blem att göra av med de pengar-
na, säger Michael Melander,
som jobbar heltid med musika-
len.

Om ungdomar från Sverigede-
mokraterna ämnar sätta upp en
musikal med titeln: "Land du
förskingrade", . kommer då
120.000 kr frikostigt att rulla in
från Ungdomsråd och lands-
ting?
Ja, naturligtvis!

Vem skulle våga tro något
annat?

Prenumerera på
Sverige-1(uriren

Postgiro 23 45 65 - O



Nya sångbok ska spegla samhället
Den fyrtioförsta upplagan av klassikern" Sjung svenska f?lk" kommer nu u!. Omsla-
get föreställer, som det alltid har: gjor.t, en äktsven~k. fura l en gra,!sko~. ~u ar oomsla-
get dessutom färgat i gult och blatt, vIlket tyvärr ej år representatIvt for mnehallet.

Valet av sånger har gjorts för att passa
dagens mångkulturella samhälleinte
för att passa svenskarnas Sverige. Na-
tionalismen, som tidigare var ledstjär-
na, är betydligt nedtonad.

Senaste upplagan kom ut 1943.
- Sedan dess är 50 procent nytt. Alltfor na-
tionalistiska och gammalmodiga sånger
har forsvunnit, säger Torsten Selen, en av
deltagarna i sångbokskommitten.

Istället har upplagan begåvats med den
f.d. kommunistledarnoten i grekiska parla-
mentet, Mikis Theodorakis stycke "En sång
om frihet".

Kommunisten Björn Afzelius är också re-
presenterad med sin "Sång om frihet". Det
var den bit 'Helt Appropå'-redaktionen pa-
rodierade och gjorde om texten till: "Jag är
det godaste som finns". Det säger det mesta
om denne självgode räddavärldenteoreti-
ker.

Fädernas kyrka
, "Fädernas kyrka" fick, till skillnad från

den senaste psalmboksuppslagan, stanna

kvar. Det torde tyda på att den här kom-
mitten är mycket klokare än psalmboks-
kommitten?

- Javisst, säger Inge Lindholm från kom-
mitten. Den handlar om tycke och smak.

Sångboken visar upp I??-ånga folkkära
visor. "Du är den ende", "Anglarnark" och
"Nu går sista visan" är några exempel.

När man ser framsidan med den äktsven-
ska furan och läser titeln "Sjung svenska
folk" är det ändå något i innehållet som
fattas. Sångerna går inte ner i djupet av
vår folksjälk. "Sjung svenska folk" är en
bok bland alla andra sångböcker i hyllan.
"Mandom, mod och morske män" m.fl.
sånger får inte plats i 1989 års version.

- Vi låter oss inte styras av tillfälliga kul-
tursvängningar, avslutar Inge Lindholm.

Förhoppningsvis är det just det de har
gjort. Skulle upplaga nr 41 av "Sjung sven-
ska folk" vara representativ for en längre
kulturtrend, ser framtiden väldigt trist ut.
Gult och blått blir fult och grått!

E.D.
Fotnot: Psalm 161, Fädernas kyrka, for-
svann ur psalmboken 1986.

Den svenska pånyttfödelsen börjar med bevarandet av den egna kulturen och
fortsätter med kamp mot nedbrytande influenser i samhället. Sverige behöver
svenskhet inom alla områden - inte bara kring midsommarstången.



Sverigedemokraterna
åter i TV!

Nyligen var Sverigedemokraterna åte-
rigen representerade i ett direktsänt
TV-program. Den här gången hade vi
blivit inbjudna av ''Unga Tvåan" som
skulle behandla ämnet "rasism" (eta-
blissemangets definition när man skall
tala om invandringspolitik).

Redaktionen ställde hårdare villkor för oss
än för de som i programmet representerade
motståndarsidan. Ingen deltagare skulle få
vara äldre än 18 år, men en motståndare
var ca 25. In för inspelningen aven inter-
vju med tre Sverigedemokrater fick vi bara
två dagar på oss att ordna fram kandida-
ter. När det sedan gällde vårt deltagande i
det direkts ända program som skulle sändas
fick vi nya villkor varje vecka fram till
sändningsveckan. Då anmodades vi att
plocka fram ytterligare två kandidater ef-
tersom redaktionen inte ville ha med de
som ingick i det inspelade reportaget, trots
att samma redaktion först själv föreslagit
de första kandidaterna.
Endast ett par dagar före programmet var

,
beskeden så klara att vi visste hur vi skulle
agera. Med en resp, två dagars varsel ställ-
de SD-representanterna Bernt Hiibner från
Kungälv och Stefan Karlsson från Göteborg
upp. I själva programmet skulle de få de-
battera mot två motståndare i samma
ålder.

När programmet sändes så fanns mycket
riktigt den inspelade intervjun med och den
hade då varit föremål för diverse ingrepp
(dvs nedklippning) från redaktionens sida.
När debatten skulle börja var villkoren för
de medverkande i studion mycket ojämna.
Våra två mot fyra ungdomar och program-
ledare som hela tiden avbröt Berndt och
Stefan. Trots detta gjorde de en impo-
nerande insats. De var lugna och sakliga
och hade goda argument, men på grund av
programledarnas styrning fick de inte fram
allt de ville säga. All heder och Stefan och
Berndt.

I ett tråkigt efterspel gick Jan Trolin,
Unga Tvåans programledare ut i Aftonbla-
det och påstod att han hade blivit hotad av
Sverigedemokrater efter programmet. När
Anders Klarström sedan ringde till Trolin
visade det sig att Aftonbladet själva dragit
slutsatser av ett samtal med Trolin.

-::::: - -. - .
Kommunföreningsoffensiven fortsätter

.
Suget efter nya komrnunföre-
ningar ökar! Vi har stora planer
inför våren då en livlig mötes-
verksamhet väntas. Nya kom-
munföremningar är på gång från
Trelleborg i söder till Kiruna i
norr. Skaraborgs län och Kop-
parbergs län kommer emellertid
att prioriteras i början avav
1990.

SD höll möte i Malmö
Fredagen den 1 december var
Anders Klarström i Malmö och
höll tal. Mötet var det första i en
serie möte som syftar till att
stärka organisationen i Skåne.
Bland annat hade medlemmar
kommit från Vellinge, Halmstad
och Lund. Klarström beskrev-
partiets snabba utveckling det
senaste året och sedan hölls pla-
neringsmöten. På mötet bildades
också arbetsgrupper för Vellinge
och Halmstad som skall förbere-

da bildandet av komrnunföre-
ningar. SD-Halmstad har ev
redan skaffat en partilokal.

Bilda
kommunförening!

Vill du hjälpa till att organise-
ra en kommunförening.

Du är inte ensam patriot i
din kommun. Slå er ihop och
bilda en kommunförening så
att vi finns representerade
även på din ort. Beställ skrif-
ten "Tips för Sverigedemo-
krater" och kör ingång! Kon-
takta riksorganisationen om
du har några frågor. (SD,
Sekr, Box 20085, 104 60
STOCKHOLM)

Till höger en insändare ur ••
Falu-Kuriren
den 7 december

"Katarina" blandar i hop alla in-
vandrare. Precis så gör politikerna
för att förvilla oss svenskar. Sveri-
ge har haft rmnar och valloner se-
dan 1600-talet och de gjorde nytta
här. Finnarna bröt mark i ursko-
gen och vallonerna var smeder.
Efter andra världskriget kom det
seriösa invandrare. Det var finnar,
balter, tyskar, polacker, italienare
m fl europeiska folk alla måste ge-
nast börja arbeta här. Hus •.lägen-
heter, möbler liksom svenskunder-
visning måste de stå för själva.

Inga bidrag från stat och kom-
mun. Men sedan 70-talet har vi
fått hit en annan kategori invan-
drare från mellanöstern, folk som
kallar sig '·flyktingar" men inte är
det. Falska pass har "flyktingar-
na" köpt av människosmugglare
för mellan 40 000 och 100 000
svenska kronor för att ta' sig in i
Sverige. De utomeuropeiska
"flyktingarna" har aldrig och
kommer inte att göra någon nytta
här, det är en klar belastning för
stat och kommun. Politikerna
från riksdagspartierna och rege-
ringen är handlingsförlamade.
"Flyktingarna" kostar Sverige
stora pengar, 15 miljader kronor.
Kostnaderna ökar för varje år och
skatterna ökar för oss svenskar
Rösta på Sverigedemokraterna va: .
let år 1991.



~-STORFORS

r----Nu ~skallStorfors
- Av PETERRANDEN-

Två ynRlinRar 18 re-
spektive 19 år gamla,
sätter siR ner I soffan.
De har samlat sig för sin
mission, att sprida ett
politiskt budskap. De
representerar ett nytt
parti. Med en profetisk
och fanatisk syn lägger
de ut orden om svensk-
beten och Sverige.

Ynglingarna luktar
pubertet, fascsim och
mycket förakt - förakt
för det 'som utgör det
mänskliga.

Men ynglingarnII känner ba-
ra sin egen framtidstro. Att just
deras politik skulle vara ett hot
mot demokratin - är i deras syn
uteslutet. (De representerar ju
demokratin) FOr Tomas Allen-
tam från Starfors och Jonay
Gnln från Nykroppa har en
ideologi som betyder all svensk-
en ska skyddas från orena inOu-
enser av allehanda slag.

D Ungdomsparti
Sverigedemokraterna bilda-

des fOr ett år sedan. Enligt sa.
gesmännen består partiet näs-
tan uteslutande av ungdomar.

EnHgt Tnmas Atterstam ar
merparten av sympatisOrerna i
20- årsåldern.

Om invandrarpolitiken säger
Tomas Allerstam:

- Att det finns fOr många in-
vandrare i Sverige. Att en in-
vandrare inte ska kunna bli
svensk medborgare förrän efter
tio år i Sverige. All invandraren
ska skOta sig, för all kunna

..:'erovras

"• För Tomas AfIerstam I "oct 1000llr GnI.fr S"erip HI., etll.JlsljlHligl flemoraJisnal huld. E.
bidrag8lJde orsak enligt de 1ft fr .n. ",,,••drwre.

stanna i landet.
- Har inte invandraren lärt

sig svenska efter 10 år, ja då ska
det vara möjligt skicka ut veder·
börande ur landet, klargör At-
terstam.

Med andra ord kan därmed
Oyktingen/invandraren betrak-
tas som ett laglöst objekt moj-
ligt all hantera enligt Sverigede-
mokraternas önskemål.

Partiets politik är väl exemp-

Den goda idem om ett folkhem
som aldrig blev ett folkhem.

- ST~rii\: Utrn~rf.::i AV kor-
ruption och dekadens. Miss·
brukare tillåts leva på socialh·
jälp. De låga straffen är skram·
mande. Vi vill införa dödsstraff
vid s.,ecient grov brottslighet.

- Men vid dödsstraff måste
förstås bevisningen vara 100-
procentig slår Jonny Gran fast.

Uter det betryggande?

D Den svenska
kulturen

När Sverigepartiet värnar om
den svenska kulturen är det med
en klar stämma som Tomas At-
terstam konstaterar.

- Den egna svenska kulturen

Iifierad i de ståndpunkter som
invandrarpolitiken står fOr. Det
vill saga antidemokratisk och
fascistisk.

o Förföriskt nära
Förföriskt nära och påmin.

nande om SAP:s partiemblem.
är Sverigedemoltraternas em-
blem sn. Med lika förföriska
röster pratar partiet om Per Al-
bin Hansson och folkhemmet.

bedöms som ingenting värd.
slger han. Samhället genomsy-
ras BY fientlighet mot sill eget
folk. Vi ska varna om de stora
svenska traditionerna. Mid-
sommar som exempel.

Med glädje i rösten orerar At-
terstam vidare om den svenska
folkmusiken. den stora svenska
historien, det unika svenska.

- Moral och etik, dundrar
~ Ir YlIdvi saknar i skolan.
Det sita in pl schemat. Vår sto-
n svenska lUston ska lter bely-
sas. de kungliga bravaderna
uppvIrderas. t 9-lringen Ir
mycket aJIvarIi. nlr han dekla-
merar om hur bra Sverige skulle
kunna :'Ii och om hur fantas-
liskt diligt Sveriae Ir idag.

O Psalmen Fädernas
Kyrka

- Vi vill ha tillbaks psalmen
Fädernas Kyrka. Den ströks ur
psaJmboken, då den ansågs allt-
för rasistisk. sIger Tomas At-
terstam.

Den svenska kulturen omhul-
das av Sverigepartiet på ell
okunnigt och naivt sätt. Ingen
kulturyttring i vårt land utan all
den kan spåras utanför Sverige,
Exemplet med den svenska mid,
sommarseden Ir ett uuryck för
andra kulturers "verkan.

D "Sjöbo visar vägen"
Sjllva nydeln till utveckling

av ett lands kultur ligger i dess
förmåga au kunna ta tillvara
ny! n\~r..st~roch i!\n~.!~~·.ersom
kommer till mOtes. Likaledes
all ett land å' sin sida påverkar
andra linders kulturer. Det lir i
en vlxelverlcan mellan nationer
och människor som utveckling
sker.

När de så kallade Sverigede-
mokraterna skriker ut "Sjöbo
visar vägen", så såger part iet
egentligen: Bygg en mur runt
Sverige. När invandrarna Ar ul-
kastade, plockar vi bort näst a
grupp som kan !lInkas hota Sve-
rigedemokraternas syn på de-
mokrati.

Det kallas anti demokrati eller
fascism.

Stellan Lindskoog

Bäst att tiga
illjäl dem

Här återges en artikel ur Karlskoga Tid-
ning den 1 december 1989. Därefter lycka-
des SD-Storfors få in ett genmäle för att
korrigera journalistens ohederliga vink-
lingar och påståenden. Bra gjort SD-
Storfors!

Sverigedemokraternal • om munaIrådet Stellan Lindskoog.
än • trevande inledning pi dea' Men något bemOtande av
politlslta _an, har fiu poUd- ~verigedernOkraterna kommer
keraa l Storfon att l'ftIerB.: . mte all ske.

~r, - Min åsikt är aU det här
- Vi vill stämma i bäcken. ). partiet troligen Ir en vindpust

Storfors råder politisk enighet _, som det Ir blst au tiga ihjäl.
om flyktingpolitiken. Vid nlsta., '- Det otlclca Ir all se hur de
kommunfullmäktige kommer anvlnder sig aven liknande 10-
vi all markera den enigheten, gotype som socialemoleraterna,
solidariteten fOr flyktingarna hur de lindar in Sill ra..istiska
som bor i Storfors, sliger kom· budskap.



Kort kommentar om
30 november 1989 iLund
Pressens bevakning var helt oseriÖs.
Motdemonstranternas antal varierar i olika tidningar
från 200-2000.
Tidningen Kvällsposten påtalade att 30 november mani-
festationen kostade mycket pengar, men glömde att fram·
föra att kostnaderna orsakas av kommunistiska pöbelho-
par. "Ibland är demokratins pris högt. I varje fall för
skattebetalarna." ••."Det kostade skattebetalarna en
miljon". Varför tar inte samma journalister hänsyn till
skattebetalarna när vi tvingas betala 17 (sjutton) miljo-
ner för en flyktingfärja i Hammarbyhamnen i Stock-
holm, och det bara för inhyrning.

30- November föreningen i Lund är en opolitisk organisation
som manifesterar minnet av Konung Karl XII:s dödsdag. Fö-
reningen är fosterländskt inriktad med inslag av akademisk
studenttradition från 1855 och i högsta grad nationell. På
grund av föreningens nationella inriktning retar den gallfeber
på regeringen, etablissemanget och internationalisterna. De
har därför beslutat att sabotera 30-november föreningens
verksamhet Vid kung Karls död var Sverige i krig med Kur-
furstendömet Sachsen-Polen, Tsarens Ryssland, Konungen
av Danmark, Konungariket Frankrike, Republiken Nederlän-
derna och Konungariket England. Alla dessa länder ville
kapa åt sig en bit av Sverige. Många av motståndarna retade
sig på reduktionen som Karl XII hade genomfört för att bryta
adeln makt och ge folket möjlighet att åter bruka sin jord.

Den 30 november, år 1989, samlades vi sverigevänner för

att hylla Kung Karl XII vid Tegnerplatsen i Lund. Runt om-
kring oss fanns kravallstaket och utanför det skränade slöd-
dret från "Stoppa rasismen" och andra kommunistsekter. När
någon Sverigevän försökte gå fram och argumentera med
motdemonstranterna, överöstes han obönhörligen av spott-
loskor.

Genom organisationen "Stoppa Rasismen" och myndighe-
ternas försorg hade andra generationens invandrm:e. (vär-
stingar) och internationella, historielösa elever mobIlIserats
av elevråden vid närbelägna skolor i Lund för att demonstre-
ra mot 30-November föreningen.

Klockan 19.00 marscherade Sverigevännerna från
Tegnerplatsen mot KatedraIsskolan.Tyvärr överöstes vi av
knallskott och diverse föremål så att psalm 124 kunde knap-
past sjungas. Var och en måste se upp för projektiler som
slungades i luften. Halvvägs mot Katedralsskolan försökt~
slöddret spärra vägen genom att sätta sig på marken, men VI
Sverigevänner gjorde det enda rätta - vi gick förbi.

Vi nådde välbehållna fram till Katedrarsskolan där en sty-
relseledamot i 30-November höll ett tal och även en tyst
minut hölls för att högtidlighålla en patriot (Micael Jonas-
son) som tyvärr dog väldigt ung. Psalm 124 sjöngs och efter
den började marschen tillbaks som även den stördes. Men
polisen gjorde processen kort med terroristerna och demon-
strationen fortsatte tillbaka till Tegnerplatsen där facklorna
släcktes. som burits genom hela marschen för att hylla Kung
Karl XII.

Sedan kom bussar för att köra oss patrioter till en eftrsits i
en festlokaI.

Festen var storartad, god mat och dryck, men det viktigaste
av allt, det var fosterländsk sammanhållning.

Lars Kärenstam

Vi behöver Din hjälp!
Vi behöver alltid extra ekomiskt stöd till verk-
samheten, men utöver detta har vi ett an~eläeet
önskemål.
Den kommunföreniongsoffensiv som vi bedriver

gör att partiet nu MASTE köpa in en bil. Vi be-
höver en bil som håller för ganska mycket kör-
ning och som kan ge plats åt fem personer, dvs
en ganska rymlig bil. Vi räknar med att en
sådan kostar minst 10.000. Det är emellertid
mycket viktiet att vi får ihop till en bil och upp-
manar alla att ge ett extra bidrag till SD:s post-
giro 23 45 65 - O. Märk talongen "Till b.il"!

Hälsningar Anders Klarström

Klistermärkena "Bevara
Sverige Svenskt" (SDS) och
"Stoppa invasionen" (SD6)
har åter kommit i lager.
På grund av stor medlems-

tillströmning och hög arbets-
belastning är viss post något
försenad. Vi hoppas nu har
överseende med det. Vi gör
gör så gott vi kan!


