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SDjLIBERALA

VAR DET
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••

UNGDOMSFORBUNDET
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LAS OM KARL XII VARFOR VILL VI
HOGTIDLIGHALLA HANS MINNE?
••

O

EN SISTA PÅMINNELSE OM TIDERNA SOM
GÄLLER DEN 29-30 DENNA MANAD.
Samling
Utanför Nationalmuseum på
Blasieholmen. Lämplig tunnelbana: Kungsträdgården. där vi kommer att ha folk som anvisar väg

Marschväg
Nationalmuseums kaj-Södra
Blasieholmshamnen-GrevgrämdArsenalsgatan-Karl XII:s torg.
Där kommer tal att hållas.

Facklorna länds
kl 17.45.och avmarsch
sker. OBS! Medtag egna
facklor!

Dagen före 30 novembennanifestationen
arrangerar den alltmer aktiva Stockholms avdelningen ett möte i
Medborgarhuset, Stockholm. Folk från övriga delar av landet är givetvis också välkomna.
Datum: Söndagen den 29 november 1992
Tid: Kl 13.00
Plats: Lilla hörsalen, Medborgarhuset.
Tunnelbana: Medborgarplatsen.
Preliminärt program:
• Tal av Sven Davidsson
• Paus
• Tal av Anders Klarström

Kommer ni i bil från övriga landet?
Åk mot Södermalm. Medborgarplatsen.
Var där i god tid för att finna parkering.

·PÅ MÖTET KOMMER ALLT MATERIAL SOM
FINNS PÅ B ESTÄLLN INGS LISTAN ATT GÅ ATT
KÖPA!
• TILLÄGG TILL PROGRAMMET KOMMER SANNOLIKT ATT SKE I NÅGON FORM! • KOM DIT!

Inkvartering:
Zinkens vandrarhem
är ett billigt alternativ
tör de som tänker tillbringa söndagsnatten
i Stockholm. Zinkens
Vandrarhem
Tel. 08 - 668 5786

VALKOMMEN!
EN RI KTIGT NATION ELL HELG!

Debatt i Sundsvall
mellan SD och LUF.
Ördagen
den
14
november arrangerades en debatt mel~
lan SD och LUF (Liberala
Ungdoms Förbundet) i
Sundsvall.
Amnet var
rasism och svensk flykting/in vandringspoli tik.
Meningen var att Anders
Klarström skulle deltaga
från vår sida, men då han
fått förhinder på grund av
studier inför skrivningar,
åkte jag Bo Nilsson och
Jan Billing i hans ställe.
LUF hade slagit på stora
trumman, och affischerat
över hela stan, plus att
man även annonserat i
den
lokala
pressen.
Förutsättningarna för att
det skulle komma mycket
folk var alltså goda.

elevkampanjen (som till
stor del består av Stoppa
rasism m.m. Red. anm.),
och Iranska arbetarkommunistiska partiet. Detta
röda slödders avsikt var
att hindra folk att komma
in och lyssna på debatten.
Säkert lyckades också
dessa drägg, skrämma
bort en del intresserade,
debatten
kunde
man
emellertid inte stoppa.

förföljelserna och krigen
ute i världen.
sedan
pågick debatten i c.a. en
timme och jag måste säga
att det blir bara lättare
och lättare att företräda
våra åsikter, desto galnare motståndarsidans politik är. Med förhoppningen
att vi fått några nya medlemmar, styrde så Billing
och
jag
kosan
mot
Stockholm. Efteråt tänkte
jag på, hur oerhört hjärntvättade, dessa i grunden
så fina LUF-ungdomar är.
Man har lyckats lura i
dem alla klyschor om det
mångkulturella
blandsamhället, och de har
svalt det med hull och hår.
Kanske fick några av dem
en tankeställare
efter
debatten. Det man dock
inte kan ta ifrån dem är,
att dei motsats till de flesta andra politiska organisationer, vågar möta oss i
öppen debatt.

Imöteslokalen hade ett
IDO-talpersoner samlats,
c.a. 30 från LUF: resten
lokala SD:are och övriga.
Debatten hade lottats att
inledas av SD.I mitt inledningsanförande redogjorde jag för SD:ssyn på flykting/invandringspolitiken,
för säkerhets skull drog
Framme i Sundsvall möt- jag även definitionen på
tes vi av lokala SD:are rasism, så inga oklarheter
som lotsade
oss till skulle råda.
Floraskolan där debatten
skulle hållas. Där hade ett Jesper Strömbeck som var
IDO-tal
demonstranter LUF:sföreträdare, inledde
samlats, utrustade med med att erinra om att För Sverigedemokraterna
plakat, banderoller och Sverige alltid tagit emot Bo Nilsson
megafoner. Det var före- invanrare, och att hur
trädare
för
Offensiv, många
som kom hit
Vicktor Jara-föreningen, berodde helt och hållet på

SD-Sundsvall filmade ovanstående
möte. Om NI hör av er till dem på
deras adress går den att köpal
SD-Sundsvall Box 3, 8604OIndal.

Till alla som vIII fortsätta att kämpa
för att vi ska bli herrar I vårt eget hus.
Dags att förnya medlemsavgiftenI
Sätt In Arsavgiften 200:- pA postgiro 23 45 65 - O
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KARL

Han var den kung som
istället för att rida fram
en bit, stanna för att
~."\.... _...•
skjuta, rida fram en .:~;.~
.~
bit O.S.V. red rakt.:~'mot fienden och.~·~,%
lät värjan tala.

Karl XII föddes 1682 och dog 36 år senare, den
30 november 1718 i Fredsrikshald i Norge. Fram
till den dag slottet Tre Kronor eldhärjades tillbringade han sin barndom där, för att skolas av
de bästa och de mest lärda män som Sverige
kunde uppbringa på den tiden. Vid studierna lär
han enligt anteckningar ha utmärkt sig så som
mycket begåvad, och då inte minst i de klassiska
naturvetenskaperna samt strategi och krigstaktik.
Hans far dog redan när Karl var liten och efter att
förmyndarregeringen myndigförklarat honom fick
han som en av de yngsta någonsin axla konungatiteln. Detta verkar han ha klarat utomordentligt
väl, och detta inte enbart i jämförelse med de
övriga exempel historien har att uppvisa på unga
regenter. Runt omkring Sverige var det oroligt.
Danmark, Polen och Ryssland hade slutit sig
samman mot Sverige och kungen fick mycket
ung mobilisera sin arme och ge sig ut i provinserna. Danskarna blev tvingade till fred och kungen
begav sig därefter till Narva i nuvarande Estland.
Med Tsar Peter (som i historieböckerna karakteriserats som en något försupen figur) utkämpades flera framgångsrika slag mot en mångdubbelt överlägsen fiende. Karl kom senare att slåss
mot både polacker och de i krigskonsten mycket
skolade Sachsarna. Men överallt bestod det faktum att Karl XII var den kung som: gick rakt mot
fienden hur övermäktig den än var, slogs tillsammans med sina soldater nästan dumdristigt långt
fram i leden, snabbt kunde överblicka en ny terräng och dra de rätta taktiska slutsatserna därav.

Vi firar i år liksom förra året
Karl XII:s
minne. Vi
anser att
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sina öden helt tillsammans med sina landsmän och ledde våra förfäder den rätta vägen. Om Karl XII inte hade funnits utan någon annan i hans ställe, skulle med
stor sannolikhet inte norra Europa haft det förhållandevis gynnsamma och fria öde som det hittills
har haft. Vad vi nu slutligen hoppas, är att de
polischefer som ska bevaka arrangemanget har
fattat rätt beslut (när de tillåtit motdemonstranter
att demonstrera) hittills och kommer att fatta de
rätta besluten den aktuella dagen. Det ägnar vi
en viss tveksamhet.
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AKTIVERA DIG!
Fyll i namn och adress på talongen här nedan. Klipp ut den
och skicka den till riksorganisationen (se adress framsidan)
såförmedlar vi till respektive distrikt . Eller kontaktar dig ifall
du vill bli aktiv där det inte finns aktM distrikt.
TEXTA TYDLIGT!
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Förra redovisningen 31835:·
Sedan 92:10-19bar f~jande hidraMODJDjt
Bobo,Stockholm
2 :Tage,Allingsås
50:Arne,Bergeforsen
100:Andreas,Lund
200:"pensioniir",Stockholm
500:·
Ulla,Kalix
100:Paul,Ystad
36:Staffan,Umeå
100:Carol,Hägersten
200:Arne,Hägersten
50:Göte,Borlänge
100:Rolf,Sthlm
200:Thomas,Borlänge
100:Magnus,Ängelholm
100:Erik,Stockholm
100:Märla, Sthlm
2000:·
Rickard,Malmö
200:SD-Partille
200:Svea,Smedjebacken
200:Robert,Solna
100:Leif,Sthlm
64:Arne,Bergeforsen
100:Jimmy,Nyköping
300:Aino,Järfålla
300:Greger,Ren
50:Åke,Göteborg
100:Helvi,Sthlm
50:Jonny,Visby
500:·
Svea,Smedjebacken
200:Mattias,Linköping
100:Erik,Järfålla
100:Gullan,Sthlm
300:Summa; 92·11·19
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(De markerade i fet stil är rellop från 500:- och där över)
Det går bara bättre och bättre för valfonden för varje månad som går, till
allas medlemmars glädje får vi anta.
MEn vi får inte tappa tempot, och Du
som ännu inte bidragit, tänk på att
desto mer vi får in, desto mer kraft
kommer Vi att ha när valet står för
dörren 1994. Tänk på att 30:- ger oss
råd till nästan 1000 valsedlar! Håll
uppe tempot ! Tänk på att bidrag till
valfonden ska sättas in på:
postgironr: 629 32 70 - 2.

När valet kommer
1994 skall vi stå:::::;:·::::
.:.:::
redo för att låta::::::
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nationalismen
~
bryta igenom.
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KARL XII
Sätt in ett
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Skriften om Karl XII- slaget vid
v

~ '<)

belopp.Qy
också!

~f!:iJ0

©~

Narva och ett knappmärke med
texten "Karl XII" Pris. 25:PG: 23 45 65 - O

Jag väcktes av ett obeskrivligt kacklande ute i korridoren. Klockan var halv tre en natt i juli. Alldeles nyligen hade tåget stannat på en station på vägen mellan
Wien och Budapest. Dörren till min Kupa rycktes upp
och en svartmuskig man kom indragandes med sin fru
och bam. Slut på lugnet. På knaglig österikiska började han sedan konversera.
- vem är du. var kommer du ifrån?
- Jag är svensk och kommer från Sverige svarade jag.
och frågade sedan var han kunde tänkas komma ifrån.
- Jag och min familj kommer härifrån. Österrike. Men
inte från början. vi har bott här i ett år. Vi är makedonier.
- Jaha. och vart är ni på väg nu?
- Vi är på väg hem och ska hälsa på släkten. Hur mycket får man i lön i Sverige?
Nu låtsades jag att jag inte förstod för att få lite betänketid. (jag ville ju inte ha denne man till oss). och lät
han upprepa frågan.
.
Jag svarade sedan att det beror på vilket yrke man har.
- men vad får man normalt i lön?
- Ja kanske 5000 schilling i månaden (motsvarar c.a.
2500kr).
- Va! menar du allvar. får man bara 5000 Schilling i
månaden?
- Javisst! det är väl inte så dåligt! Tillade jag snabbt
och glatt. Nu utbröt ett formidabelt kackel mellan mannen och hans fru som inte var på ett språk sittandes på
vår gren av språkträdet. Han vände sig sedan mot mig
och sa:
- De måste vara galna. jag förstår inte att de är så
dumma.
- Vilka då? frågade jag.
- De som åker till Sverige. det är ju värdelöst bara 5000
schilling i månaden.
Vid det här laget lät jag dem förstå att jag prioriterade
att sova framför att fortsätta konversationen. Jag somnade med gott samvete.

Ultima Thules
nya LP
"För Fäderneslandet"
pris 120:inkl. frakt.
PG:234565-0
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