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Oskyldigt d6md,
skandad oeh avrattad.
Det dr skam,
det ar flack pa Sveriges baner,
att medborgarratt heter pengar.

MODER SVEA
.iI

••

AR DaD!
Till slut har de internationalistiska bodlarna,
efter mycket krangel och tjafs fatt ordning pa
giljotinen och pa sondagskvallen den 13/11 lat
de bilan falla, rakt over nacken pa var hogt
alskade Moder Svea som skrikande pa kna
tvingats att, infor alia sina saner och dottrar,
sticka in huvudet i den anordning, som kort
darefter skiljer huvudet fran hennes valhallna
lekamen.
Det Iivsuppehallande blodet forsar ner over
den flatade korgen, dar hennes huvud hailer
pa att slitas i stycken av de rabiessmittade
byrackor som fyller hela borggarden. De har
lange ylat ut sitt begar efter Moder Svea's
varma, adla blod, sa nu galler det att hugga in
pa denna lackerbit, det ar inte ofta det bjuds
sa frikostigt pa sadana delikatesser. Men hur
skall denna lilla munsbit kunna matta alia de
glupska kaftar, som nu till sin fbrtvivlan har
upptackt att Moder Svea inte pa langt nar
.kommer att racka till alia.
Snart aterstar bara skelettet och stenlaggningen ar fullstandigt renslickad fran blod, men
langt i fran alia ar belatna. De byrackor som
inget fatt ger sig nu pa de andra byrackorna,
som var forst pa plats och som nu har fyllt
sina giriga bukar med de finaste bitarna av
Moder Svea och nu ar, proppmatta, dasta och
helt forsvarslosa mot alia de andra utsvultna
byrackorna, som fullkomligt vraker sig over allt
som ar atbart. De sliter varandra i stycken, de
attackerar till och med de ackliga oronlosa
bodlarna som tagit sin tillflykt hogst upp i
giljotinen, och deras fullstandigt hysteriska
attacker far den ene acklige oronlose bodeln
Ingvar, att tappa balansen och med ett
fruktansvart skrik, ( Jag heter Ingvar) falla ner
till de glupska bestarna.
Han far en mycket varre dad an Moder
Svea, han slits i stycken Iivs levande av
bestarnas knivskarpa kaftar. Han vralar ut sin
dodsangest, medan naqra av bestarna med
vilda sprang forsoker komma at den andre
acklige oronlose bodeln Carl. Han sitter tvars
over giljotinen's overliggare med benen sa
hogt upp som mojligt for att bestarna inte skali

Sensrnoral l' Folket har Iyssnat ptl politikerna.
men politikerna har inte Iyssnat p~ folket, da de tydligen
inte har nAgra oron, utan bara en stor kaft som gAr oeh
gAr tills de fAr sin vilja igenom.
Sensrnoral 2: Deras fbrraderi kommer att straffa
sig med ett Ode varre an dOden.
Sensmoral 3 Den Europeiska Unionen kommer
p~ sikt troligen att leda till omfattande inre oroligheter,
kanske leder det till utbrottet av det 3:e varldskriget, det
som blir kvar av Europa efter detta krig blir bara skit.
(Observera att detta ar satir, oell ursakta det
ov~rdade spraket, men medge att det vore ett passande
ode for de landsf6rradare historien handldf om)

JATILLEU
Landsforradaretablissemangets
gyllene chans att kopa sig
ansvarsfrihet for allt elande de stallt till med under deras
30-ariga anti-Sverige-kampanj? Notan kommer slalvklart
att betalas med Dina pengar. Ansvarsfrihet? I h ..... e heller.
Som alIa troligtvis vet vid
det har laget blev det tyvarr
ett ja i folkomrostningen om
ett svenskt medlemsskap
i
den Europeiska Unionen. Nu
ar vi inte svenskar langre,
for nu har vi "antligen" blivit
europeer. Naja, det kanske
var en overdrift, men det ar
ju ungefar sa det later nar
Carlsson
& Co. talar om
Sverige och Europa numera.
Lag Sverige utanfor Europa
fore folkomrostningen tro?
Rosterna fdrdelades sa har,
52,2% ja-roster
och 46,9%
nej-roster samt 0,9% blanka.
Tlots den liila skillnaden
gick media, ut och sa att det
svenska folket rostade ett
klart ja. Hur kan det anses
vara ett klart ja nar hela
46,9% av folket sa nej?

En vanlig dodlig kanske
inte ska ifragasatta vettvillingarnas vansinniga gladjetjut utan istallet halla tyst
och folja med strommen,
men man kan inte undkomma tanken, att det givetvis
skulle ha kravts "kvalificerad majoritet" (2 / 3 - dels
majoritet) nar det ar fragan
om ett sa oerhort start och
viktigt be slut, som att overlata kontrollen
over vart
kara fosterland
till vara
forna £lender, som vi legat i
fejd med fOr mindre an 200
ar sedan. Men vad bryr sig
iandsfurradarna
i riksdagen
om sitt folk och sitt land,
huvudsaken ar ju att man
sjalv kan sitta kvar vid kottgrytorna och smorja kraset,
samtidigt som folket far bara
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---25~26 Februari
N u borjar det dra ihop sig till riksarsmote
igen. Planerat datum for genomg{mg och
summering av valaret 1994 ar den 25 - 26
Februari. Motet innefattar bade lOrdag, kl:
09.00-18.00 och sondag, kl: 09.00-16.00.
Lordagskvallen
ar viken for nationell
~amvaro under stillsamma former, partikamrater emellan, lagg dock pa minnet aLL
rylleri
och
ociviliserat
upptradande
betecknas
som partiskadlig
verksamhet
och bestraffas darefter, (t ex. avvisning
cller uteslutning). Mattlig alkoholf(jrtaring
rnedg-iyes dock.
Overnattning
och maltider samordnw·,
Lill ovcrkomliga pr'iser av SD-l{iks. I3esked
om pr-iser lamnas i decemberblliletincn. Du
sam onskar aU deltaga bij!" anll1ala ditL
intrcssc i fon,ta hand till din i<omrnunforc-

allt tyngre bordor. Bordor
som de folkvalda bedragama
utan
minsta
omtanke
dumpar pa skattebetalarnas
axlar, som i vissa fall inte pa
nagot satt har med Sveriges
eller svenskamas val och ve
att gora. Sjalva klarar de sig
alltid. Nu vantar de bara pa
att fa overlamna ansvaret
for det ekonomiska
och
etniska sabotage man hallit
pa med i 30 ars tid, till vara
nya "herrar"
i det gudabenadade eldoradot Bryssel.
Vad som vantar de 349
bedragarna nar vi nationella
tar tillbaka kontrolien over
vart kara fosterland, behover
ingen med minsta fantasi
undra over. Resebranschen
komrner att skara guld med
taljkniv, sanna mina ord.

ning, om ingen sadan finns pa din ort, skriv
eller ring till SD-Riks, senast den 31 januari. Samma datum galler ocksa for inlamnande av motioner.
SD-Riks forbehaller sig ratten att ensam
sta for all eventuell forsaljning av nationellt
material, med mera. All konkurrens om
koparens pengar betecknas som partiskadlig
verksamhet och bestraffas darefter, (t ex.
uteslutning, beslag av varor och pengar).
ldeella fursaljningsinitiativ v~Ukoll1nas dlJ\ k.
Villkor: For att fa lov att deltaga pa rik~arsmotct, maste du ovillkorligen
vara
medlem i sn eller snu. Vi fcirbehaller ()~S
ratten att avvisa den som inte kan styrk~l
sitt medlemsskap, (inga undantag gc)rcs).
Passa pa att fcirnya ditt medlemsskap redan
nu. OBS: Vardad kHidsel och civiliserat
upptdidande
pabjudes.
Med dessa oreI
vali<omnas alla mcdlemmar aLLdcltal~a p;'\
Svcrigedemokraternas
ri ksar~mot(\.

Battre sent

VALFONDEN
Farra redovisningen:
321 190:-kr
Stm1 94 00 19 IH bljcme bK:iaJ
ii<oolm~ pa Poslgro: 629 32 70 - 2.
Johan, Lilla Edet
100 ;;,
Lennart, Svensson
180 kr
Per, Torslanc.la
500 kr
Lars, Varby
150 kr
Tage, Airgsas
400 kr
Marta. ~od<tDlm
1000 kr
Kart-lvar, Kalmar
50 kr
C & L, Johanneshov
240 kr
AOI SD-Partille
500 kr
Lillerror,8p<'l.nga
900 kr
Jan, Orebro
1000 kr
Rickard, Maims
50 kr
Lennart, Grums
100 kr
Svea, Smedjebacken
100 kr
SO - Sundsvan
9000 kr
Leif, Johanneshov
50 kr
Tanja, L1Jngbyhed
100 kr
Johan
120 kr
Gullan, Stod<holm
500 kr
,M D. Sala
100 kr
EnsamJarg, Lulea
100 kr
II<ar1- Eri<,Spoo
100 kr
Frank Orton, Stcx::YJlol,n
50 kr i
erIK, Gbteoorg
50 K.-'
Gunn~~:Sbderhamn
50 kr
Jan, BI~!I~
100 kr
IStig L, GOteborg
100 kr
Kent - GOran,Knivsta
100 kr
Be C, Helsingtx:>rg
200 kr

I

I SD-Kuriren nr. 24 och i December mlinads medlemsbulletin
kommer vi att redovisa en fullsUindig sammanstallning av hda
valresultatet. Riksdagsrbstema i varje Ian och i varje kommun.
Landstingsrbstema
i Stockholms lans landsting och i Malmo
hus lans landsting. Kommunrbsterna i alIa kommunema.

Angaende SD-Kuriren ...
Det var menlngen aU SD-Kuriren skulk kornma ut som nr: 24/25 sam
dubbelnurnmer allt.<;
a. deL ar bara det aU ett dubbelnummer kornmer
aU vaga over 100 gram. den maglska gransen fOr "Foreningsbrev" och
da kommer portokostnaden att vara 10:- I stilllet for 2,60:-. Som du
sakert har raknat ut skulle distributionen av nr: 24/25 medfora aU vi I
stort sett glck back. Det gar bara Inte. det kornmer att bli ett vanligt
nurnmer Istilllet. nr, 24 fOr 20:-, VI beklagar den o6verlagda kalkylen
och ber am ursakt for den vilsefOrande Informationen I tldigare publikationer. VI ber aU fa kompensera dig sam redan har betalt ::to:- fOr
nr: 24/25 med migot ur vart varulager, am det gar bra. Ring annars!
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Vad

Ar du intresserad atJ
nationell musiki
II

I

'IIJ'in & Tina, Hoor

Herder, Svanesund
'SOU,Stockholm
Mattias, Bortarge
Berndt, Ldingj
Ni<las,Vellinge
BlankgirOOl.K.nr: 313.
Tobias. Hasseby
Lars, Bandhagen
Tomas, STI-i.
Mats, Brornma
Jonas, Gavle
Tage.AJing~s
lTord, Smedjebacken
if<re)f1vall

!Summa941110:

200 kr
500 kr
8500kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
200 kr
773 kr
250 kr
100 kr
l00kr
50 kr
100 k: I

K6p SD:s julpaket fi>r bara 160:-.
Da far du varm varda 264:-kr. Vi
garanterar
leverans inom 14 dagar,
bestall innan den I 0 deeember och
du f5.r den g:Hanterat inn:lI1 juhftoll.
OBS: Alia varorl1a fil1n~ hcmrna.
[ 111:dull:
i;~<') 1)()~,Il, ~ \'t', \ 111,11 I &.
2., ~.;\'C:I1~ ~ t1)' kt i ngpol itik, S D: s n)'3
p,uripmgram,
Varfi)r vi inte k.1n lit:!
p;'1 ma~"rncdia oeD 51)1988 - J 991.

10m rlv undrar varf61 "d!fCY."JeIl Iofllarande
Ibyggs ptI. s.1 fir fOrkla'ingen dell. att VIhal dlagi

ptl oss stora tryd<.klOOil(Jf. iwvuI;Ji"ingsp!anen
lope' 'mm I om sepl. -95. F<Xst dA. flE/r VI [i,
SkllkllriR kao VI b6rja r81mB 'rtlfl 0 ;gen. DCI1
spal" pengilf tiN nlisra vall<ampallj. VI vridja
dod< nlI or aHa genali'sa bidragsgivarH art ,,)(1':,If/ie' l..al1lptHl tol HIt svooskt SVerlge QOllOm ild
~((ioJft dc"" en~~1«
nRtionolla Rfternativet. Ni ar a~al
o&rhtxt
\,',,1/rtl},'I'IIR far svtJnsk
natiof18J'snl.
Vf1Ij'
I,ldda am er. VI' har
~ng kamp IIa",I6< ass.
mOil
1).';/ .~ltilSY"fJc1:isorHI
;).:;/1 nU)(.J!(HnoJ..'.l{
(/tar
I c;.irrstm (i/l sr~lrkon son1, rip. i Ii.~!;:m fJ.fJ~ nl'Hfl <.,'A'
ok ~1",Aft nJ...1ihrj{lfn
J YI/iin :u (jot ok()( ".lrHinl
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Sverigedemokraterna
1988 - 1991
nEtt parris framviixt

n

Nu i julctider erbjuder vi \';11;1
medlemmar
att kopa skri ften
om particts
hisloria
fe)l b'ii..l
30 :-.
Dcrra ar en skrift fulJ med text
och bilder. Ett absolut mastc
for en sann patriot.
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PSt
Du sam jlyttar kom ihag .
att meddela oss din nya.
adress. Annars missar tili
bulletinen och vi fOr den
i retur. Ju fortare. desto
biittre.

i

I
-.-J

SD/ SDU kundf1
r-'-

I
'I

-.---.---.--------

Vid din bcstallning

Med lems erbjudande!
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med bl a Pro Patria och Pluton Svea.
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Sverigedemakraterna
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massmedia
sager

ansokt

Bestall Trollhattebandet
Brigad
Wotan's CD:
Sverige i brand
Sex ltltar i snabh takt: Sverige i
. brand,
Byt,~ 3V he:f::iI Inkriikt~fn~_J
Hamnat land, Den stolte karolinen
oeh slutligen, Smash the reds.
SDU's pris: 69:-kr
Postgiro: 649 36 00 - 8
PS! SDU kommcr aven att fa in nya skivor
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