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Sverige demokrate rnas
sommarkampan; nådde
tiotusentals svenskar!

, denna bulletin:
• SD iAlmedalen
• SD:s västkustkampani
• SD i., No {rtäli~
• SD:ssolQ,. brläge',.
• SD i Trolll1ättan
• .SD:s nationaldagsfirande

SD:s första demonstration utanför
Stockholm hölls den 6:e juni i Sundsvall,
och blev en stor framgång!

I väntan på kollapsen ...
Läs styrelseledamot Tomas Johanssons
artikel om Sveriges situation idag.



STOCKHOLM 6:e iuni
- storsta .-notet hittills!

Förbjudna att hyra möteslokaler i Stock- morgonen överfallits av maskerade vänste-
holmsområdet, ständigt utsatta för attacker rextremister som med järnrör angrep två
från avgrundsvänsterns stormtrupper, kvinnor och två män som höll på att packa
massmedia som antingen ljuger om oss ned SD-material inför mötet. (Bilen blev
eller försöker tiga ihjäl oss. Årets firande även sönderslagen). Publiken gav stående
6:e juni visade att inget kan stoppa oss. Vi ovationer när kamrat Robert som var en av
blir bara starkare och starkare, till antalet de som misshandlades och som stod
och till fastheten och beslutsamheten bakom Klarström med en flagga presente-
bland aktivisterna. I Stockholm ägde mötet rades. Tilläggas kan att tidningarna efteråt
rum i Rålambshovsparken, i amfieteatern tyckte att överfallet var helt ointressant att
där. Som bekant sitter ju publiken ovanför skriva om. Vilket ni kan jämföra med allt
scenen i sådana. Scenen utgjordes aven snyft man plockar fram så fort en flykting
asfalt cirkel. Där ställde ett tjugotal SDU- stukar lilltån. Klarströms kraftfulla tal möt-
are upp med svenska flaggor i en halvring tes därefter med stormande applåder.
som inramning till talarna som stod i mit- Tillsammans sjöng vi alla därefter Sveriges
ten. Det var minst 400anhängare närvaran- nationalsång.
de. Konferencier var Ing-Marie Dahlström
från Eskilstuna som med säker hand höll Göteborg
samman mötet och inledde med att hälsa I Slottskogen samlades ett drygt 100-tal
alla välkomna. Inledande talare var Tomas patrioter vid uppställda bokbord och höjda
Johanson som i ett stormande tal menade blå/gula flaggor. God försäljning och god
att vår nation är på väg att gå under i ett stämning. Nästa år blir det marsch och
gigantiskt ragnarök. (Det talet kommer för- möte.
hoppningsvis i sin helhet i kommande
nummer av SD-kuriren).Därefter var det en Sundsvall
mycket bekant talare som framträdde: Sven Sundsvall blev första kommunen utanför
Davidson. Han höll ett mycket uppskattat Stockholm där SD anordnat demonstration.
tal där han bl a betonade att för att Sverige Vivar ett femtiotal som gick ned och tåga-
åter ska kunna bli en sund och frisk nation de. På torget talade ordföranden för SDs
krävs en god befolkningspolitik. Efter paus partidistrikt nedre Norrland: Tomas
talade partiordförande Anders Klarström. Anderson, där samlades ca 150nationalis-
Han inledde med att berätta att man på ter.

* VIKTIGT! I I•• *Ansvarsfullt uppträdande är även vid uppsättande av afficher aldrig upp på privata egendomar.
givetvis ett krav vi ställer på par- och klistermärken. Tänk på att trafikskyltar. informationskartor
tiets funktionärer. Nykterhet. ide- aldrig sätta upp så att partiet får eller butiksfönster. Sådant upp-
alitet och disciplin är ett med vår folkets sympatier mot sig genom sättande skadar partiet och väck-
nationella ideologi. Det gäller dålig uppsättning. Tex sätter man er folksvrede mot oss.



••
TROLLHATTAN

Underjuli och augusti har tidningar över hela landet, radio och tv intensivt gråtit om en "stackars somalier" som
misshandlats i Trollhättan och givetvis har man heller inte försummat att blanda in SD i sammanhanget. Det är
därför på sin plats att våra medlemmar nu får den sanna bilden om vad som hände. Söndagen den 18 juli åkte

Klarström med ett antal medlemmar från Göteborg till Trollhättan för att dela ut flygblad och hålla informationsmöte.
Ca 80 medlemmar från orten deltog i aktionen som var mycket lyckad. Anledningen till att vi valde just den helgen var
att det då var marknad i staden och många människor var ute. Precis så arbetade vi hela sommaren med besök på mäng-
der av marknader och städer vid större evenemang. Men av någon anledning trakasserades vårt folk av polisen som
tom. ville köra bort oss från marknaden. Det har de inga som helst befogenheter till eftersom vi precis som vilket annat
parti som helst endast, helt fredligt, ägnade oss åt att sprida information om vår politik.
Först hemma i Göteborg igen fick vi veta att några SD:are på orten gripits för misshandel aven somalier. Bakgrunden
var att horder med invandrargäng i veckor dragit omkring i staden och trakasserat patrioter med svenska flaggmärken
på jackan. -Till sist tröttnade ortens svenska ungdomar! Och för att skydda sig såg man till att man vara många som
rörde sig tillsammans ute på kvällarna.

Annars hotade lömska och fega lönnattacker (liknande den i Stockholm på nationaldagen). På kvällen mellan 17 och 18
juli angreps flera Sverigevänner av flera afrikaner, däribland
den som sedan blev känd. Denne drog kniv och ropade
"White motherfucker". Patrioterna hade till sist fått nog av
alla trakasserier och allt våld och försvarade sig med fram-
gång. Polisen som dittills sett genom fingrarna på allt våld
som drabbar svenskarna slog nu till stenhårt. Massmedia
började en fanatisk propagandakampanj mot alla nationellt
tänkande. Vår inställning är att om medlemmar hos oss del-
tar i överfall och våldsaktioner mot människor (svenskar
eller invandrare) då har de inte i partiet att göra. Men efter-
som vi vet att massmedia alltid vänder på allt som händer
och ständigt rättfärdigar allt våld som invandrare och kom-
munister genomför, måste vi alltid själva ta det lugnt och
undersöka fakta innan vi agerar. När patrioter blir överfallna
måste de självfallet få försvara sig. Mycket tyder på att det
kan ha varit så i Trollhättan. Skulle så inte varit fallet kom-
mer vi självklart agera. Tilläggas kan att vår stora och aktiva
avdelning i Trollhättan är mycket framgångsrik i sin med-
lemsvärvning. Omslagsbilden till denna bulletin visar förres-
ten aktivister från SD-Trollhättan. Så: kämpa på kamrater. I
valet 1994 ska vi in i fullmäktige i kommunen.
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"Respektabel fasad full av sprickor
Under blågula fanor har Sverigedemokra·

ter den senllSte tiden hAllittorgmöten i bland
annat Kalmar. Nybro. Borgholm. Färjesta-
den och Mllrbylånga.

Högerextremistforskare menar alt extrem·
högern aldrig varit mer enad och farlig. De
säger också alt Sverigedemokraternas re-
spektabla fasader Ar sköra och fulla med
sprickor.

Barometern-OT har träffat Sverigedemo-
kraterna på deras hemmaplan.
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Extremhögern, och det är tydligen vi det, har aldrig varit mer enad och farlig. Det och
mycket annat skriver bland annat Barometern i artikeln ovan.

I väntan på kollapsen ...
Tomas Johansson valdes in i SDs styrel-
se i år. Här ger hans sin syn på dagens
situation:
Om inte ett under inträffar i 94-års val
så kan vi lugnt utgå ifrån att Sverige
under andra hälften av 90-talet går mot
en ekonomisk kollaps. Den moraliska
kollapsen tycks redan vara ett faktum.
Uppenbart för alla som regelbundet
läser dagstidningar. Räntan på den väx-
ande statsskulden kommer så småning-
om att knäcka socialförsäkringssystemet
och hota mycket av det som vi idag tar
för givet. Det bedrövliga är att det går
att förutse men oansvariga politiker törs
inte vidta de nödvändiga åtgärderna.
Särintressen, låsningarna och prestigen
samt ett ängsligt blickande på SIFO-siff-
ror möjliggör detta. Orsakerna till detta
eländiga tillstånd är bl a 20 års vansköt-
sel av ekonomin under såväl borgeliga
som socialdemokratiska regeringar. Pro-
fessor Bo Södersten hävdar att Sverige
sedan 1970 egentligen har haft två rik-
tigt bra år 1983 och 1984. Det var åren
efter den stora devalveringen 82. Orsa-
kad av vanvettiga löneavtal som fram-
tvingats av facket. Devalveringens vikti-
ga eftervård saboterades av Sten Anders-
son & co. Det gällde ju att vinna valet
1985. Partiets intressen gick som vanligt
före landets. En annan orsak är natur-
ligtvis massinvandringen vars kostnader
politikerna varken vågar redovisa eller
ens diskutera. I två artiklar på SVD:s
debattsidor (19.5 och 11.6) har docent
Ingrid Björkman krävt att kostnaderna

redovisas. Men politiska forskare och
tjänstemän vägrar att överhuvud taget
kommentera saken utan gör som så
många gånger förr. Man för in debatten
på sidospår. Allt inlindat i en massa kly-
schor och svammel. I femton års tid har
olika rörelser försökt att starta en dis-
kussion om invandringspolitiken. Män-
niskor har offrat tid, pengar och arbete
på att få igång en dialog med motstån-
darna. En öppen, ärlig och rak debatt i
början av 80-talet hade varit oerhört
värdefull. Detta insåg naturligtvis eta-
blissemanget och lade locket på. Med
hjälp av sina drängar i massmedia
kunde man låta drevet gå mot nationa-
lister och andra som ogillade invan-
dringspolitiken. När man tänker på
detta och alla hjärntvättningskampanjer
om massinvandringens välsignelser som
har pågått år ut och år in och nu sitter
med facit i hand blir man illamående. Vi
nationalister är egentligen de enda som
kan sätta oss ned med gott samvete. Nu
står vi inför välfärdsstatens samman-
brott. En ekonomi i kollaps., social oro
och ökande kriminalitet. Hur det kom-
mer att sluta kan man bara föreställa
sig. Någon glädje över att ha fått rätt
kommer vi inte att kunna känna när
konsekvenserna för land och folk blir så
enorma. Vad var det vi sa? Ska vi dock
säga och vårt rena samvete över att vi
verkligen försökte göra något kommer
ingen någonsin att kunna ta ifrån oss.
Det kan visa sig vara något mycket vär-
defullt i framtiden. Det finns nämligen

något som heter undanlåtenhetssynd.
Det är något som alla de som hukat och
tigit under alla dessa år bör tänka på.
Ilskan och vreden över den förda politi-
ken är mycket utbredd. Många man
talar med är oerhört upprörda, svordo-
mar och krafttag är vanliga vid sådana
samtal. Men att de själva ska göra något
tycks vara dom helt främmande och när
det sedan blir dags för val så går de och
röstar på det parti som dom och far och
farfar alltid har röstat på. Ibland undrar
man hur en del är funtade. Utplun-
dringen av den svenska välfärdsstaten
har varit fullständigt hänsynslös. Allt
bidragsmygel och bluffmakeri under
årens lopp måste ha kostat svindlande
belopp. Där har både svenskar och
invandrare medverkat, men man måste
komma ihåg att systemet är uppbyggt
för landets befolkning. Trots detta har
politikerna släppt in alla dessa horder
utan något som helst krav på motpresta-
tion. En del tror att kommande högkon-
junktur ska lösa Sveriges problem. Men
den skulle troligen bara förlänga lidan-
det och fördröja det svenska folkets
uppvaknande och möjliggöra fortsatt
massinvandring ett tag till. Sam-
manbrottet kommer ändå förr eller
senare. Under tiden måste vi nationalis-
ter fundera över och diskutera hur vi
ska agera framöver. Vi får inte stå hand-
fallna och passiva när den dagen kom-
mer. Då måste vi vara beredda och
kunna handla så att vi kan ta oss ur
denna mardröm.



SOMMARLÄGER I SMÅLAND!
Under tio dagar i mitten av juli genomförde SD
och SDU ett sommarläger i Småland. Torg-
möten hölls i Kalmar och Jönköping. Propa-
ganda spreds i bia: Värnamo,Gislaved, Växjö,
Moheda, Nässjö, Vetianda, Ljungby, Älmhult,
Nybro, Lessebo, Lenhovda och Hok. Delta-
garna fick genomgå ideologisk och fysisk trä-
ning. Det bedrevs även övning i talkonst och
debatteknik. Många strapatser och hård
kamp, dygnet runt, satte inte ned humöret
utan istället svetsades deltagarna samman i
en god kamratskap. Ett längre reportage med
många bilder kommer finnas i UNG FRONTnr:
2. Barometern och Kronobergaren (lokal-
tidningar) uppmärksammade det hela i några
helsidesreportage. Ett stort tack till Nils
Rydström för all hjälp. Detta gav givetvis mer-
smak. Skidläger i SDU:s regi väntar till vin-
tern. Anmäl intresse redan nu.

När regnet föll fick den ideologiska träning-
en flytta från lägereldens sken in till tältet.

;;..-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kandidater för Sverige!

Sådärja, nu börjar det arta sig med kandidatanmälningarna. Nu är vi upp i ett hundratal personer fördelade på ca
trettio kommuner. Alla dessa kommer att kontaktas personligen av någon från riksorganisationen under hösten.
Den politiska skolningen måste komma igång. En mall för utvecklande av kommunala handlingsprogram kommer
under hösten. Ett kassettband där Klarström och Johansson grillas kommer sändas till samtliga kandidater. Och en
hel del annat väntar.Det är mycket viktigt att så många som möjligt tar steget och ställer sig på en lista. Framförallt
i kommunvalen.Annars blir ju egenligen allt annat arbete tämligen meningslöst. HittIiIIs har vi bl a fått kandidatan-
mälningar i följande kommuner: Örebro, Göteborg, Hedemora, Strömstad, Trollhättan, Mölndal, Solna, Sundsvall,
Mullsjö, Malmö, Ystad, Mariestad, Växjö, Höör, Dals ed, Varberg, Tierp och Kristianstad. Men det innebär givetvis
inte att det inte är någon mening att anmäla sig om man bor i någon av dessa kommuner. Tvärtom, ju fler namn vi
får på listorna, dessto bättre!! Ta nu steget och ställ upp för ditt parti och ditt land.

Klipp av och sänd in (eller skriv på egen lapp om du inte vill klippa i bulletinen):

Jag ställer självklart upp som kandidat, kontakta mig.

D Jag ställer upp i riksdagsvalet

D Jag ställer upp i landstingsvalet i: .

D Jag ställer upp i kommunalvalet i: .



Som i de flesta kommuner avtvingas kommuninvånarna i Norrtälje miljonbelopp varje år för att
finansiera politikernas internationalistiska politik. I början av augusti kontaktade lokala medlem-
mar där oss och lämnade textförslag till ett flygblad om problemen i deras kommun. I bladet
talade vi bl a om att kostnaderna för flyktingmottagandet är följande:
• Lägenhetshyra för asylanter: ca 500 ODD/månad.
• Dagsarvoden till asylanter ca 100 000/ månad.
• Anställning av särskild personal för asylanter: 300 ODD/månad.
• Möblering av bostäder etc: 1-2 miljoner/ år.

Först begav sig ca 15 st SDUare till Norrtälje och spred detta blad. Efteråt skrev NT (Norrtälje
Tidning) om det hela. En löpsedel och en helsida. Veckan därpå åkte fem SDUare dit och ställ-
de sig på torget i centrum med en svensk flagga, bokbord och delade flygblad. Det gick väldigt
bra och mycket material såldes. Samma dag var det ett öppet brev i NT från en hög sosse-
pamp i kommunen: Åke Viktorsson. Där skrev han att han var stolt över att vara med och
bekämpa oss och att kommuninvånarna inte belastades av flyktingpolitiken eftersom det är
invandrarverket som betalar. (Och varifrån får de sina pengar?) Onsdagen den 11 augusti fick
Robert från SDU in följande artikel som svar i NT:

•• o

Oppet brev till Ake Wictorsson
(J Ditt fOl'8taargument mot 088 i ditt brev är
fOljRnde:Hyrorna mr flyktingforlAggnigarna
IJ<,talasinte av Norrtälje kommun utan med
statliga medel av invandrarverket.

Jag, BOmrepresentant får Sverigedemo-
kratern a, Rkulle vilja be dig fårklara var-
irrAn de RlaUigRmedel du pratar om kom-
mer om inte de akattebetaJare BOm bor i
Norrtälje kommun. Ditt mrata argument Ar
liko ralRkt Romdu Rjälv.

Över stora delar av Sverige pAgArsamma
Rvek BOmi Nortälje. Höga politiker tar be-
slut att hyra ut bostäder ROmRlAr tomma
till invRnrlrarvflrket. On.a stAr bostäderna
tnmmn I,AKnKld av all hyrorna är mr höga
for vanliga svenska arbetare att betala. I de
flesta fall blir slutresultat sventlkaJna bör·
jar flytta därifrån och flyktingarnas aläk·

tingar och vänner flyttar in.
AngAende ditt phtAende att vi inte har

angripit Bert Karlaeona ck~idet lIOIDpågAr i
Sverige sAkan vi avslöja att SD angripit bå-
de Ny Demokrati och Bert Karltl8Oll.

Ni pAatArocksA att vi med vAra aktioner
vill utnytlja mAnnitlkors rAdala. ÅDnu ett
falakt phtAende. Vi jobbar endui t1lratt in·
formera folk om det aom pAgår I vArt land.
Du pAstAr även att Sverigedemokratema
har rötter i NRP och att SD skulle vara ode-
rnokratiRka. Det gAr bara att konstatera att
listan fOr felaktiga påståenden kan bli hur
lAng Bomhelst.

Angående ditt argument att vi inte fram-
trAder med namn IlAmAate det bero på att
du inte varit i kontakt med partiet.

Du påslAr även att du är stolt mr att dina

flIretrldare anvlnde sig av politiskt nId.
Ur vAr synvinkel kan vi bara konstatera att
du inte är lämpad att sitta I kommunfull·
mäktige ener över huvud tapt inte sitta
med nAggn aoM helat politilIk makt. I vaJje
eau inte i ett demokratiskt land.

Du hoppas ockaA att det atora flertalet I
NorrtAlje delar din odemokratiska uppfatt-
ning om möjligheten till folket. ritt att folk·
omröeta I viktiga frAgor aAaomf1yktincpoli.
tiken. Det kan vi med glädje 11krivaatt det
gör de inb,. Samma eak glIIler övriga Sveri-
ge. Ett bra ellempel är Sjöbo dAr folket. vilja
gick igenom på grund av folkomröatniJJc.

Med vii.nliga hilBniJigar
ROBERT WENNERSTEDTmr Sveripclemokratema

Visste du:
• Att SD från april till september
spridit flygbladet "en ny kraft för
Sverige" i ca 400 000 ex!

• Att SD slagit alla tidigare med-
lemsrekord - och detta med
halva året kvar. Detta även utan
SDU:s många medlemmar!

• Att under sommarlägret
spreds minst 15000 flygblad!

• Att under västkustkampanjen-
spreds ca 20 000 flygblad!

• Att nu höjer vi trycket ytter-
ligare!

Aktiviteter på gång:
September:Kamphelger i Norrköping, Örebro.
Torgmöte Norrtälje. SD - kuriren nr 21. Ung Front nr 2.
Skrift om partiets tre första år. SDU startar höstens
skolkampanj.

Oktober: Demonstration Göteborg och Trollhättan.
Bussar från: Stockholm,Örebro, Småland och Skåne
går. Kontakta riks eller respektive partidistrikt.

November:Demonstrationer i Sthlm 6:e och
30:e november. Ultima Thules nya LP/CD släpps.

December: Filmen SD-93 kommer. Och mycket,
mycket mera. Men det ber vi att få återkomma till.



Sverigedemokraterna i Almedalen, för andra året!
Klarström, Lindquist och ytterligare några SD:are åkte till Gotland den 23 Juli. Dagen innan hade vi haft inne en
annons i Gotlands Tidningar för mötet som vi höll på måndagen den 26 Juli.
På lördagsmorgonen anlände båten till Gotland. Direkt vid ankomsten sattes affischer med reklam för mötet upp.
Vid lunchtid satte man igång med försäljning av material vid en av portarna i staden. Responsen var mycket god och
flera personer kom fram och ville gå med i partiet. På kvällen prövades utelivet i Visby, som minst sagt var fartfyllt
och med mycket folk ute från hela Sverige. Folk kom fram spontant och ville bli fotograferade tillsammans med
Klarström och ville ha hans autograf och SD-flygblad. Även på söndagen såldes det material. På måndagen regnade
det på förmiddagen och mycket pekade mot ett fiasko. Men, som många gånger denna sommar, så kom solen fram
ca en halvtimme före mötet. Försynen står på vår sida! Det kom ca 100 personer och lyssnade. ( Vilket kan jämföras
med t ex EG-minister Dinkenspiel som bara fick ett fyrtiotal åhörare). Klarström höll sitt hittills längsta tal i ca en
och en halv timme. Det mottogs med applåd och mycket stor uppskattning. Dagen därpå gav Gotlands Tidningar ett
skapligt referat från mötet. Gotlandsföreningen lovade ta nya krafttag och satsa mot valet. '

Kamphelg i Dalarna!
I mitten av Juni var Klarström, Ehnmark och en del andra aktiva i Dalarna och genomförde en kamphelg tillsammans
med lokala aktivister. På lördagen hölls torgmöte i Hedernora. Det var ett femtiotal personer som kom och lyssnade.
Därefter åkte de till Säter och spred propaganda och sålde material. Man hann även med en vända i Smedjebacken
där folk var som tokiga efter SD-material. Folk körde kapp flygbladsutdelarna i bilar och bad om beställningslistor,
et c. Tyvärr var pressen inte särskilt seriös, utan hittade på lögner om bråk som aldrig ägde rum. Och anklagade oss
för olaga affichering.

Sverigedemokraternas västkustturne!
Under ca två veckor besöktes ett stort antal västkustkommuner av Klarström och medlemmar från GBG-området.
Torgmöten hölls bl a i: Alingsås, Mölndal, Halmstad, Borås och Göteborg. I Halmstad bildades partidistrikt för
Halland i samband med mötet. Göteborgsrnötet ägde rum i Brunnsparken utanför köpcentrat "femman" mitt i cen-
trum. Tusentals människor såg oss och många stannade upp för att lyssna. I Mölndal hade vi en annons inne i lokal-
tidningen med reklam för mötet och det sattes stora plakat över hela kommunen. Många sympatisörer slöt upp till
mötet som hölls på en utomhusscen vid gågatan i centrala Mölndal. Vi vann mångas sympati. En pensionär sa: " det
här var verkligen inte vad man kunde trott när man läst om er i massmedia,min röst har ni garanterat" . Han var nog
representativ för många som hört oss i sommar. Under västkustkampanjen besöktes äver t ex Göteborgs skärgård,
Marstrand och Vårgårda. På sistnämnda ort spred vi ett speciellt flygblad till samtliga hushåll. 94 ska vi göra ett nytt
försök att komma in där, tredje gången gillt! Delar av kampanjen videofilmades och kommer vara med i SDs film för
året som kommer till årsskiftet. Medlemstillströmmningen från hela västsidan har varit mycket god tack vare kam-
panJen.

Anders
taiarpA

torgmöte
~



VALFONDEN
Förra redovisningen:90 710.26
Sedan 93.05.26 har följande bidrag kommit in:
Stig, Göteborg 50:-
T, Nacka 100:-
SO-Partille 500:-
Arne, Hägersten 90:-
Tage, Alingsås 50:-
SO-Sollentuna 280:-
Hans, Stockholm 50:-
SVEA, Kumla 1000:-
Roland, Tierp 50:-
Tomas, Borlänge 100:-
Försäljning 24/4 Sthlm 1343:-
Patrick, Upplands Väsby 100:-
Gullan, Stockholm 500:-
Åke, Göteborg 100:-
Stig, Lidköping ..~ 500:-
Kicki, Stockholm 100:-
Peggy, Stockholm 150:-
Thomas, ? 100:-
Thomas, Lycksele 50:-
Lillemor, Spånga 500:-
Bo, Västerjärna 20:-
P.S, Farsta 26:-
Jonny, Norrtälje 50:-
Bidrag 100:-
Stig, Vällingby 300:-
Lars, Bandhagen 200:-
Staffan, Järfälla 100:-
Tage, Alingsås 50:-
Arne, Hägersten 90:-
Rolf, Stockholm 200:-
SO-Lund 100:-
Bengt, Täby 150:-
Rickard, Malmö 200:-
Hive, Vällingby 100:-
Festvinst, 28/6 170:-
Anders, Stockholm 100:-
Tidningsförsäljning 280:-
Tobias, Kalmar 100:-
Tobias, Hässelby 200:-
Svea, Smedjebacken 200:-
Ebba, Stockholm 500:-
Arne, Bergeforsen 200:-
Tomas 8000:-
Gert, Malmö 200:-
Greger, Flen 30:-
K.I, Kalmar 50:-
Tomas, Borlänge 100:-
SO-Lund 250:-
Gullan, Stockholm 300:-
Peggy, Stockholm 200:-
Tomas, Hägersten 225:-
Tage, Alingsås 50:-
Rolf, Stockholm 200:-
Roy, Kalmar 100:-
A. Järfälla 300:-
Lokalen, Storvreta 200:-
Lars, Bandhagen 200:-
SO-Partille 500:-
Lennart, Nacka 200:-
Rickard, Malmö 100:-
Tomas, Borlänge 100:-
Roger, Flyinge 500:-

Summa 930817: 111664.74:-

När valet kommer
1994 ska vi sM
redo tör att IAta
nationalismen
bryta igenom.
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Vasa,
jälten.
pris: 35:-
ar: 25:
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