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HAR DU INTE FORNYAT
MEDLEMSAVGlnEN?•• ••
NU AR DET HOG TID••
ATT GORA DET!
1993 blir ett organisationens och uppladdningens år inför
valet 1994. Se nu till att du inte missar detta år i nationalis-
mens historia. Det blir ett viktigt år! har du inte betalat din
medlemsavgift ännu? Gör det! 200:- Postgiro 23 45 65 - O



••
SD-MOTE DEN 29
NOVEMBER I STOCKHOLM.

Dagen innan Karl XII mani-
festationerna skulle SD-Sthlm
hålla möte i medborgarhuset
i stockholm. SD hade måna-
der i förväg bokat in en hör-
sal i medborgarhuset och kal-
lelser hade som bekant utgått
både i form av bulletin och
flygblad. Veckan som föregick
ovan nämnda datum hade i
media präglats av feta rubri-
ker rörande Ahmed Ramis
an tisionistiska världskon -
gress och omkullvälta grav-
stenar på judiska begrav-
ningsplatser.

BarrikacIfIidfa
Anna Lindh - Barrikadflicka

från -68 som gjort karriär
genom SSU och nu blivit bor-
garråd i Stockholm - såg sin
chans. Nu kunde man kläm-
ma åt motståndarna till hen-
nes internationella ideer.

Sverigedemokraterna var
bulvaner åt Ahmed Rami! En
"nazistkongress" skulle hållas
i Stockholm och
Sverigedemokraterna agera-
de täckmantel för denna!
Bättre än så var in te hennes
billiga tricks, men gör det
någon skillnad? Hon hade
lyckats få beslut om att SD
inte skulle hyra det allmän-
nas lokaler. Besked om detta

SD-Sundsvall filmade debatten mel·

lan SD-LUF. Om NI hör av er till dem

på deras adress går den att köpal

S D-Sundsvall Box 3, 8604OIndal.

lämnades några dagar innan
mötet skulle äga rum och SD
beslutade sig för att omforma
mötet till ett protestmöte.

Dagens händelser
Kl 13.00hade c.a. 100perso-

ner samlats i medborgarhu-
sets trapphus och c.a 40 anar-
kister utanför samt massme-
dia. Runt omkring medbor-
garplatsen befann sig även
en hel del SD:are som inte
hade någon lust att kliva
förbi pöbeln och massmedias
kameror. Anders Klarström
upplyste patrioterna om läget
och om vad vi ansåg om poli-
tikemas "demokratiska" age-
rande. Trots situationen
rådde en mycket god gemen-
skap och stämning bland de
församlade, ja kanske det
rentav stärkte oss ytterligare
att makthavarna agerat' som
de gjort. I trapphuset kom
"journalisten" Anna-Lena
Lodenius insmygande (vars
hela kariär bygger på smut-
skastande av nationella).
Stora ovationer tillkom när Bo
Nilsson visade henne vägen
ut.

KonfronIation
Polisen ville att vi skulle

lämna byggnaden bakvägen

för att slippa konfrontation
med anarkisterna. Så skedde
och några gick åt spridda
håll medan c.a. 70 personer
blev lotsade av polisen mot
Södra station. På vägen dit
kom de förut nämnda anar-
kisterna springande efter oss
vilket polisen stoppade upp,
men en grupp på 15 sprang
runt några kvarter för att
möta oss längre fram. Polisen
hade' lite dålig kontroll på
läget och vi stod då med 15
ynkliga anarkister försedda
med diverse tillhyggen fram-
för oss. Kanske hade de trott
att patrioterna skulle låta sig
skrämmas av dem, eller
också hade de räknat med att
polisen skulle stå emellan så
att de slapp en riktig konfron -
tation med oss. För de såg
ganska snopna ut när inga
poliser fanns emellan.

En samling på 70 nationa-
lister började röra sig mot
dem samtidigt som poliser
strömmade in från sidan till
undsättning. Dagens händel-
ser avslutades med att poli-
sen ansåg sig nöjda med vårt
uppträdande medan de var
missnöjda med anarkister-
nas, vilka de gripit att antal
av.

Till alla som vill fortsätta att kämpa

för att vi ska bil herrar I vårt eget hus.

Dags att förnya medlemsavgiftenI

Sätt In årsavgiften 200:- på postgiro 23 45 65 - O



KARL
Ingen har väl kunnat undgå att höra talas om
manifestationen till Karl XII:s ära som SD för
andra året i följd stått som arrangör för. Till skill-
nad mot förra året blev det i år möjligt att genom-
föra demonstrationen om än inte i det format som
vi hade önskat. Förra året valde vi att starta
demonstrationen från Ryssgården, vilket även
var vår intention att så skulle bli en tradition.
Således ville vi även i år starta därifrån men poli-
sen ville inte att vi skulle ha den långa marschvä-
gen, som de ansåg skulle vara för svår att över-
blicka. I förra bulletinen hyste vi en viss skepsis
till hur polisen skulle agera, inte minst med tanke
på förra årets händelser. Vi är dock förhållande-
vis nöjda med hur ordningsmakten skötte saken i
år. Vi fick trots allt genomföra demonstrationen.
Vad vi däremot är mycket missnöjda med är att
polisen inte släppte fram en grupp på 150 perso-
ner som ville gå Strömbron över till samlingsplat-
sen, en skyddad väg. Istället blev de visiterade
av polisen så att de med säkerhet inte skulle ha
några tillhyggen. En stund senare råkade de ut
för horder av svarthåriga främlingar och "sven-
skar" med palestinasjalar, fulla med tillhyggen.
Enligt vad vi har erfarit klarade de sig dock undan
utan större skador. Vi saknar ord för hur polisen
löste den uppgiften. Eller också är det så att de
löste uppgiften precis så som de fått order om
från Bildt, Westerberg, Björn Eriksson och deras
kumpaner.

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 aktivt distrikt.
TEXTA TYDLIGT!

Övri gt. .

X II
Manifestationen
Kl 17.45 när folkmassan gjorde avmarsch mot
statyn hade ca 350-400 personer samlats på
Skeppsholmen, och som tidigare nämnts ca 150
befann sig utanför avspärrningarna och vägrades
tillträde. Vi bedömer det som bra uppslutning för
att vara en vardagseftermiddag.
Demonstrationsledningen gav direktiv om upp-
ställning för avmarch och hyllningståget gick mot
Karl XII statyn. Polisen tillät inte att tåget gick
ända fram utan den stora massan blev tvugna att
stanna 50 meter från statyn, varefter Anders
Klarström och Bo Nilsson från
Sverigedemokraterna framsläpptes för att förrätta
den traditionella kransnedläggningen.
Nationalsången sjöngos och diverse talkörer
kunde höras. Vi tror inte våra medlemmar behö-
ver någon beskrivning av vad vi anser om mass-
medias hantering och rapportering av Karl XII
dagens händelser, då de flesta nog vid det här
laget är ganska luttrade av vad det svenska
nyhets-systemets arbete innebär. Vi lämnar det
därhän. Dock vill vi beklaga att en grupp perso-
ner med Vam och hakkors-flaggor agerade linslu-
sar åt pressen och därmed hjälpte dem i sitt
smutsiga arbete.

Bor Du i Stockholmsomrcidet?· .. "
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FVL L
STAPELN!VAL

FONDEN När valet kommer
1994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismen
bryta igenom.
Sätt in ett
belopp .Qy
också!

Förra redovisningen 38835:-
Sedan 92-11-19bar 'Oljande biR kommit jn:

Eblxz,Sthlm 500:-
Stig, Vällingby 200:-
Tage,Alling~ 50:-
Bjöm,SthIm 100:-
AIre, Hägersten 50:-
Ulf,Malmö 500:-
Lars,Gl)'cksoo 100:-
Gunnar, Sthlm 100:-
Rolf; Sthlm 200:-
Leif, Johanneshov 100:-
MaJs, Uppsala 2fXXJ:-
Tore,Stockhclm 100:-
GuOan,Sthlm ]fXXJ:-
Thomas, Borlänge 100:-
Per, Sthlm 200:-
Lennart, Nacka 200:-
Gae, Borlänge 100:-
~SthIm 1~-
Lennart, Slöinge 200:-
Helvi, ... 50:-
Ulf, Väröhlcka 100:-
Erik, Stockholm 100:-
N~leon, Fyllebultenhalle 25:-
Stig, FiJsk€rle 100:-
Maria,]ör1aTUil 500:-
"BallstOIJIDll" 1:-
Staffan, Järfålla . 200:-
Greger, Flen 100:-
SVEAMUSIK ]000:-
Summa: 92-12-14 ~
(De markerade ifet stil är beBop från 500:. och där över)
I septemberbulletinen hoppades vi på
att vi skulle vara uppe i 30 000:- vid
årets slut. Nu återstår att se ifall vi kan
komma upp i 50 000:- innan året är
slut.

KARL XII
Skriften om Karl XII - slaget vid
Narva och ett knappmärke med

texten "Karl XII" Pris. 25:-
PG: 23 45 65 - O

200000:- Harry Forsberg har lämnat oss.
Vi har den tråkiga uppgiften att meddela att
den legendariske främlingslegionären Harry
Forsberg har avlidit_ För den intresserade kan
vi upplysa om att han givit ut ett flertal böcker
om sitt liv i legionen, vilka kan vara värda att
läsa.

Ge SD En bra start på det nya året, såväl
genom att stöda valfonden som att sätta in

ett bidrag på PG: 23 45 65 - O
SKYNDA DIG OCH GÖR

DIN INSATS!
Tänk på att bidrag till valfonden ska
sättas in på: postgironr: 629 32 70 - 2. Ultima Thules nya LP

"För Fäderneslandet" pris 120:-
ink'. frakt.

PG:234565-0


