FamIlje

hem

e

fädernesland!

..!~~...
:u;::~~:~~isk~.::~
!!!~!!"!!I~lt:::.·
...
.:.:.:.:.::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:~:~;~:;:;:;::.;.~:~:~:~:~:~:~r:::::~:t?::~"
'.:::::;:".::....

Konstmusee'ts valv utgjorde
bakgrund till SD' s massmöte
på Götaplatsen.

30 st fanbärare poserade
framför den jättelika folk-

SUCCE
Den nionde oktober anordnade
Sverigedemokraterna
två manifestationer
i västsverige. Det var två möten som ägde
rum i Trollhättan och Göteborg. Klockan
tio på lördagsmorgonen
började bussarna
ifrån Stockholm, Skåne och Småland rulla. Mötet i Trollhättan var ett antivåldsmöte, en protest
mot det ökade våldet i samhället. Nära 400 hundra personer dök upp i ösregnet. Klarström talade
ifrån en lastbil med en ny banderoll med texten "Sverige åt svenskarna, Sverigedemokraterna
"
framför sig. Framför Klarström stod det en rad med ca 40 fanbärare. Mötet var mycket lyckat
trots det ständiga regnet. Tyvärr så visade massmedia sin falska sida igen. Enligt vissa medier var
vi endast 150 personer. Det är skrattretande hur dåliga journalisterna måste vara på att räkna.
Vart man än vände sig i medierna så var det alltid olika siffror. Med ett lyckat möte i tankarna så
började vi våran resa mot Göteborg. Det var en mäktig syn när det kom grupper på 100 personer
efter varandra gående i två led mot Götaplatsen. Högst upp på Götaplatsen hade 30 st fanbärare
ställt upp sig. Innanför valvet befann sig 8 st trumslagare utom synhåll för den väntande skara
anhängare. Mötet samlade ca 700 - 800 personer. På given signal började virveltrummorna
ljuda
,därefter följde pukornas tunga slag. Trumslagarna började vandra ner för trapporna till avsatsen
där de stannade upp. Därefter började de vandra ner för trapporna medans fanbärarna följde
efter. När trumslagarna kom ner under den blå-gula banderollen stannade de upp. Strax bakom
ställde fanbärarna upp sig. Efter att mötet pågått ett tag steg alla fanb~irare fram på given signal.
Konferencier var Mats Tolgen ifrån Småland. Som första talare uppträdde Tina HallgrenBengtsson. Hon höll ett uPPSkatLlt tal. Efter.Hr hon hade talat b(irjaJe trummorna Ijud,l SO!11 en

llHr()dukrion till Anders ~Iarstr()m. Anders hi)11ett mycket uppskattat tal dilr han bl a berättade
,Ht ett pass utfärdat a\' Jagens landsförrädiska regering inte betydde mycket i våra ögon.
Samtidigt som han berättade att det var enkelt att upphäva det rev han sönder ett pass i åskådarnas ()gC)l1.Denna handling fick folket att jubla. Efter talet dånade du gamla du fria ur högtalarna
samtidigt som de trettio fanorna vajade för vinden. Samtidigt lös 40 facklor upp scenen burna av
utvalda fackelbärare. Ute i publiken fanns det fullt av facklor som höjdes i skyn när nationalsången ljöd högt över Götaplatsen.
Efter mötet åkte ca 300 personer till en festlokal hyrd av SD-GBG. Där spelade en nationell grupp
covers varvat med egna låtar. Klockan två på natten började folket dra sig hemåt och bussarna
mot Stockholm återvände efter en lyckad dag.

, Den stolta fanborgen innehöll 30 personer. Framför fanns 8 trumslagare

SO' s nytryckta
blått.

banderoll

i färgerna gult och

SVAR
DIREKT
Torsdagen den 14:e var Sverigedemokraterna
inbjudna till debatt i Svar Direkt. Dock ej
Anders Klarström. Anledningen till detta var
att Hagge Geigert var än en gång för feg för att
möta Anders i en direktsänd debatt. Tre stycken Sverigedemokrater;
Lars Emanuelsson
(GBG), Anders Fredner (Halland) och Solvieg
Westerlund (GBG) åkte till studion. På den
nationella fronten fanns även Lars Hulte'n
ifrån 30 November föreningen. Istudion
befann sig även en salig blandning av kommunister, syndikalister, anarkister, liberalister,
invandrare och annat sverigefientligt patrask. I
mitten av studion fick, förutom Siwert Öholm,

Lars Emanuelsson, Frank Orton och en kommunist ta plats. Nämnas kan är att sistnämnda
p~rson, Mia Halvarsdotter, var med i Malmö
när Elevkampanjen startade kravaller. Uppe på
debattläktaren satt alla motståndare. Bakom
Siewert Öholm vid åskådarläktaren
satt de tre
andra nationella strategiskt placerade så att
Öholm inte kunde se deras försök att försvara
SD. Anders Fredner fick dock ordet en gång
och Lars Emanuelsson försvarade SD' s heder
med näbbar och klor vid dom tillfällen han
fick ordet. Nämnas kan är att en medlem i
Stockholm ringde in och klagade på att SD inte
fick försvara sig. Följande ordväxling utspelades mellan honom och receptionisten: SD:
"Hej! Jag skulle vilja klaga på en sak." Svar D:
"Vill du klaga på att SD inte fick ordet?" SD:
"Ja!" Svar D: "Du är inte den första som ringer." I bakgrunden kunde flertalet telefoner
höras ringa. Konstateras kan är att allt är som
vanligt. Vi blir allt starkare och motståndarna
allt svagare.

Gustav
II Adolf
Den 6:e november anordnar
SDU en
manifestation
till Gustav den II
Adolf ära. Manifestationen
är den
första som ungdomsförbundet
arran
gerar. Flygblad kommer att delas ut i
stockholms
skolor. Kransnedläggning
vid Gustav den II Adolfs
staty kommer att ske.
Samling sker vid Karl XII staty i Kungsträdgården
kl 19.00.
Därifrån
kommer tåget gå igenom centrala stockholm.
Möte med
tal kommer att ske vid Medborgarplatsen.
Medtag gärna egna fanor och facklor.
FACKELTAG I SUNDSVALL!
Även i Norrland blir det manifestation den 6:e november. Det är SD-Sundsvall som arrangerar ett tåg genom staden
som avslutas med torgmöte. Talare kommer bli lokala förmågor och någon från riksorganisationen.
Samling: 20.30 Skolgården, Hedborgska gymnasiet.
Därifrån går marschen till stora torget där möte hålls.
På kvällen blir det troligtvis någon form av samkväm.
Tilläggas kan att denna mycket aktiva avdelning förekommit flitigt på insändarsidorna.
Och att en lokalförmåga
deltog i veckan som gick (vecka 44)i ett reportage i radio västernorrland angående deras planer på att ställa upp i
kommunalvalen i Timrå och Sundsvall .
Adressen är: SD-Sundsvall, Box: 3060, 85003 Sundsvall. PG: 215542-2

••

KANDIDATER FOR SVERIGEI
Kandidater för Sverige listan växer som vanligt. Om du inte har skickat in
talongen nedanför så passa på nu. Desto fler kandidater till valet -94 desto

bättre. På dessa orter har vi fått nya kandidater: Borås, Timrå, Sjöbo, Lund
och Hedemora. Men ännu fler behövs.
Fyll i talongen och sänd in till: SD-riks Box 20085, 10460 Stockholm
så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Jag ställer självklart upp som kandidat, kontakta mig.
Jag ställer upp i riksdagsvalet
Jag ställer upp i landstingsvalet i
Jag ställer upp i kommunalvalet i
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Förra redovisningen: 119.911.29

När valet kommer
1994 skall vi stå redo
för att låta nationalismen bryta igenom.
Sätt in ett
belopp l2u

Sedoo 93-1O~2bar fijjande mkomrrit jn:
Summa 93-10-02:
Anders. Tanumshede
Försä lj n ing,Sollentuna
Tomas. Hägerslen

L

119911.29:
100:600:112.97:-

också!
även DU!

Roger. Flyinge
N.N. Fruängen
Patrick. Upplands- Väsby

100:200:100:-

Arne. Bergeforsen
Ulla. Enskede

300:200:-

Lars.B andhagen
Sandra. Täby

200:.40:-

Tomas. Borlänge
Christer. Valbo
Be ngt,Göt eborg

100:50:1000:-

KÖP UNG FRONT Nr 2!
Nu har Ung Front nummer 2
kommit ut och kostar endast 20 kr.
Den går att beställa av tiDU på
postgiro: 649 36 oo:~'.'

Engelbrektsmarschen

Småskrift med Anders Klarströms
tal på Mynttorget 24/4- 93.
Pris: 25:- Varunummer: 529.

KAROLINERNA - NY SMASKRIFTI
Läs om soldaterna som stred för vårt folk.
Fakta och intressanta historier blandas i denna intressanta
skrift som författats

aven av våra förmågor

Priset är endast 35:Märk talongen

Karl-Ivar. Kalmar
50:Summa 931020: 124064.26:-

med 531!

Tänk på att bidrag till valfonden ska sättas in på: postgironr:

6293270 - 2.

;

.
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930901: 2454:-
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100:-

S D·Lund
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Ingvar. FuruIund

i

5DU.

Lillemor, Spånga
SOO:Gullan, Sthlm •......................... .500:-

Inkommetl.o.m

1993
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100:-

Ingvar. Furulund

100:·

Försäljning

180

Malmö Stadion 1119

Anders. Höör
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25:·

Ma jken.Helsin gborg

200:·

Ingvar. FuruIund

200:·

Richard. Malmö

50:·

Roger. F1yinge

50:·

E va,Lund

70:·

SD I STOCKHOLM:
Lyssna på SD i Stockholms närradio. (88Mhz)
Lördagar: 14.00-15.00. Lokalflygblad för
Stockholm har även tagits fram. ANSVAR FÖR
II

Försäljning

Landskrona

6/10

130:·

Gert. Malmö

200:·

Vikingabalk

50:·

Patrick. Upplands- Väsby
Paul. Y stad

100:·

Insamlat bussresan
Försäljning

STOCKHOLM" heter bladet som är 4-sidigt. Pris:150:-/l000

9/10

Trelleborg

242:·
13/10

315:-

Swnma 931013: 4.466:·
PG:42 3812-7

Stöd SD-Sk!ne

: 994 StAl vi inf"r ett mycket viktigt vaJ. Di kommer vi
ku,.'a
fo",en.

vara glada över varje krona som skänkts till valAllt som skänkts kommer

sA oavkortat

till att

be.3la valsedlar. flygblad. mm. Vi hoppas f! rid med en
re:<.lamfilm till biografer

och TV·kanalerna.

f! r~rl med utskick med masskorsband
gAngsväljare.

Vi hoppas

till .lla fOrsla-

Vi hoppas f! rid till en annonskampanj

SO 88-91. Köp skriften om SDs tre första år.

E te. Tänk pA alt ca 35:- räcker till 1000 valsedlar.
upp och

stöder

fonden.

Äntligen har den kommit. Beställ den från oss. Vi lovar
snabb leverans. Så fort vi får in på lagret så skickar
vi. Vi håller garanterat lägre priser än skivaffärerna
och dessutom går försäljningsintäkterna oavkortat till
kampen. Skivan är mycket bra och håller minst väl så
bra klass som de tidigare Thule-skivorna. T ex har de
nu gjort en fin version av "balladen om Sverige".
CD:n kostar 129:-

i

pressen. (I den mAn vi fAr annonsera).

MAnga ställer

-ny Ultima Thule skiva!

Men

alltf6r

Skriften är mycket snygg och innehåller ett femtiotal
hittills opublicerade fotografier. Pris:50:-

mAnga gör del inte. Ä ven ell par tior gör nytta, tänk
pi det! Flor distrikt än SD·SkAne borde väl ocksl vilja
ha med sin valfond här? Hör av er frAn distrikten!

Nu

::' TÄNK PÅ ATT VI

All

TID BEHÖVER

AlLMÅNNA

BIDRAG TILL VERkSAMHETEN PG: l)

45 65 - O

