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- Resultatet i valet till EU-Parlamentet blev stralande! -
Det svenska folket har en gang for alIa, klart sjalva underbetyg " Maj-Lis Loow: "Valjarna
och tydligt visat att de vill att konungariket har inte forstatt " Holger Gustafsson KDS-
Sverige omedelbart uttrader ur den Europeiska nolla: "Svenska folket har duperats av nej-
Unionen! sagarna ... ". Och slutligen feministen och eko-

Man skall som Svensk nationalist inte bli nomen Agneta Stark: " Ingen katastrof, men nu
ledsen over att Vansterpartiet och Miljopartiet behovs en folkbildningskampanj" ... !!!
fick sa mycket som 12,9 respektive 17,2 %, for Hur uppblasta, egotrippade och sjalvgoda
det handlar om en ren taktikrostning fran kan politikerna egentligen bli ... ?
Svenska folkets sida. ---------------- Har landsforradarna
Folket rostade helt enkelt glomt grundlagen? - All
pa de partier som ar sol- - Bur upphlasta, egotrippade makt utgar ifran folket-
klara EU-motstandare. och sJ·alvgoda kan egentligen I?~t ar sannerlig~n inte

Det faktum att endast pohtlkernas uppglft att
" 0 " I··k hI· ;l41,3 % av Svenska folket vara po It! er 1•••••• - med diverse skattefinan-

rostade i EU-parlaments- sierade kampanjer upp-
valet, ar i sig en rejal fostra det Svenska folket
misstroendeforklaring mot politikerna, och det till att tyeka "ratt".
Svenska medlemskapet i Europeiska Unionen. Deras plikt oeh uppdrag ar att vara lyhorda

Minst lika intressant var det att dagen efter i oeh kanalisera folkets vilja, inget annat. De
Aftonbladet lasa politikernas foraktfulla kom- tyeks tro att vi Svenskar ar en (val)boskaps-
mentarer till det for dem sa "hemska" valresul- hord, som de ska leda in i "ratt" falla.
ta tet. Det enda gladjande med deras kommentarer

Statsminister Ingvar Carlsson sade: "Vi har ar, att de pa ett spontant och ogenomtankt satt
inte kunnat forklara for folk vad sam var vik- avslojar vad de innerst inne tyeker am valjarna.
tigt ... " Carl Bildt: "Svenska falket har gett sig I Vi har genamskadat deras smutsiga avsikter ... !

Redan eft ar efter EU-folkomrostningen har Svenska folket visat
aft de vill aft Sverige uttrader ur EU med omedelbar verkan.

Detta gladjebesked ger oss nationalister goda skal att tomma en
valfylld bagare med mjod i goda vanners lag!
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Den till stora delar kommersiella Vattenfestivalen som sedan
fern ar tillbaka utspelar sig i Stockholm, kunde i ar visa upp
nagot mycket intressant, dels 'Tikingaskeppet "Sigrid Storrada",
dels vikingabyn vid GaHirparken.
Vikingaskeppet "Sigrid Stornida" hade lagt till vid hamnen nara Wasa-museet. Dar lag

hon fast forankrad under hela festivalen. Man hade byggt skeppet efter ett orginal som
hittats i Norge. Det ar forsta gangen som ett vikingaskepp byggts i naturlig storlek och
helt efter orginalet. Hon ar over 20 meter Iang och precis sa bred och flatbottnad som
kannetecknade vikingaskeppen.
Det var ju en smatt genial konstruktion som gjorde att man kunde fardas med dessa aven

i grunda vatten som t ex. floder. Den konstruktionen visade sig vara vida overlagsen de
storre, tyngre och djupare skeppen. Sigrid Storrada var sannerligen en upplevelse att se.

Vikingabyn lag i narheten av hamnen. En man bIaste i ett horn. han stod vid ett stort
utsirat tdd. Tradet var en symbol av "Livets trad - Yggdrasil". Det hade sina rotter fullt
synliga. Man hade borjat talja ut diverse figurer, men det var annu inte fardigt. Senare
kommer man att mala Yggdrasil svart och placera det i ett kommande Asa-tempel.

Samme man som hade blast i hornet ristade ocksa runor. Han kunde pa ett levande satt
beratta om var urgamla tro och kultur. Han levde och arbetade med sina rotter djupt
forankrade i den Svenska jorden.

Det fanns ocksa en smedja i vikingabyn. Man visade hur man pa ett mycket enkelt satt
kunde utvinna jarn. En smed hammrade pa spjut och svard, det glOdde och fraste och
smeden var full av sot.
Vid nasta stuga fanns det exempel pa halsobringande orter. Man hade samlat in, torkat

och katalogiserat dem. Nagra kvinnor satt och sorterade orterna. AlIa som arbetade i
vikingabyn var kladda i autentiska klader. Det var man aven vid skeppet Sigrid Storrada.

Dar fanns ocksa ett stort utskankningsstalle. Tyvarr serverades inte nagon "vikingamat",
utan bara den sedvanliga utlandska maten. Sorgligt! Det var i hogsta grad malplacerat!

Det var mycket intressant att se delar av var gamla historia levandegjord pa detta helt
fantastiska satt! Jag hoppas att man tar tillfallet i akt och vid varje festival eller liknande
tilldragelser, gor om detta. Det finns mycket positivt som man kan visa och levandegora
for folket. Det ar manga ungdomar som tycker att det ar trakigt med historia i skolan.
Om man istallet fOr att enbart lasa, lat dem uppleva sin och andra folks historia pa detta
eller liknande satt, kunde man mycket lattare fa dem att tycka att det ar roligt att lara och
finna sina historiska rotter.



Aktivistsidan -----1Aktivitetsrapport {ran SD-Uppsala och SD-Tierp
Under helgen den 9/10 september hade vi propagandakampanj med bl a. flyg-

bladsutdelning till hushallen i stora delar av Uppsala under lOrdagen. Sondagen
anvandes till att taeka de flesta storre samhallena i Tierps kommun (Uppsala
Ian). C:a 15 overtygade Sverigedemokrater k:impade hela helgen, vadrets makter
var pa var sida (ingen sol, men mestadels uppehall).
Lordagens tankta grillafton insUilldes pa grund av att de allra flesta var trotta

oeh ville vila upp sig infor sondagens bravader i Tierp (ansvarsfulla patrioter
later nytta ga fore noje). Sammanlagt delade vi ut e:a 15 000 flygblad som vi
kopt av SD-Riks till sjalvkostnadspris.
Vi kombinerar vara aktiviteter med trevliga avbrott for fika eller mat sa att alla

lar kanna varandra. Da kan vi pa sikt bygga upp ett grupptryek som gor att det
ar lattare att aktivera medlemmarna, vi rekornmenderar andra avdelningar att
gora det samma. (Bevara Sverige Svenskt, SD-Uppsala)

Aktivitetsrapport fran syd-Sveri~e
Nagra initiativrika medlemmar ifran Skilne, Halland

och Smaland har bedrivit propagandakampanj i
Blekingf':. Fyra SD-aktivister har under tre dagar
delat ut c:a 6000 flygblad i Karlskrona, Karlshamn,
Olofstrom, Jamshog, S,vangsta och Morrum. Det har
redan markts har i Stockholm, telefonen ringer nu
mestadels fran dessa orter. Dessa fyra aktivister ar
en bar t po sit i v a i sin a n a Iy s a v k amp a nj en, de p I a n e-
rar redan en ny kampanj, var nagons[ans far ni iasa
om i nasta SD-Bulletin. De har ocksa sammantraffat
med medlemmar pa de fiesta av de orter de besokt, ett
mycket lovvart initiativ som betydligt fler kunde
sy:;,selsatta sig med, i synnerhet de personer sam for
tillfallet inte har nagot arbete. Det kan intedelas for
manga f1.ygblad i vart fosterland, allaSvenskar maste
fii veta vad vi star for. Kampar vi inte nu, sa kommer
vi att forlora a1lt. (SD-Skane. SD-Halland. SD-Smaland)

Folk ar illforbannade
SD-sympatisorer i Umea ringer in

rapporter om att motstandet mot det
multikulturella Iyckosamhallet
borjar ta fart aven i denna "roda"
stad. Folk ar innerligt trotta p;\ kul-
turberikarnas overlagsna attityder.
"De beter sig sam am de agde sta 'n",
heter det fran flera hall. Da kan vi
pa SD-Riks klappa os" pa hiostct,
for det ar namligen samma intryck
vi fick under valturnen i april -94,
da vi besokte Umea. (Ef; del fragar
tom. om vi inte har na'n "patrull"
vi kan skicka upp och rensa sta 'n).
Nej, vald gillar vi inte, men det ar
verkligen pa tiden att ni bildar SD-
Umea. (Lycka till, onskar SD-Riks)

ValfondsHivlingen ar avgjord, oeh vinnaren far eU livstids medlem-
skap i Sverigedemokraterna oeh tio nummer av SD-Kuriren, (varde:
2200:-). Bidraget som spraekte 400 OOO-kronorsgransen var insant
av Tage Svantesson ifran Alingsas. Vi gratulerar Tage, som stoder SD
kontinuerligt oeh har gjort sa under flera ars tid, det kan ni ju se
sjalva i valfondsstapeln. Vi taekar Er alIa som visat tavlingsJust oeh
offervilja, ni ar eU foredome for hela Svenska folket. Tank om
Sossarna oeh de andra partierna inte hade haft mojlighet aU till-
skansa sig ekonomiska resurser ur statskassan. Tank om de skulle
tvingas aU forlita sig pa aU deras medlemmar oeh sympatisorer skul-
Ie skanka pengar lika godvilligt till siu parti som ni gor till Ert. Da
hade deras idealism saUs pa prov, oeh sanningen aU saga, jag tror
iute aU de hade varit intresserade av politik over huvudtaget om de
tvingats att avsta fran sina privilegier, det ar bara feta arvoden oeh
personliga fordelar de ar ute efter, det vet ni lika val som jag. Det
har kommer vi aU gora om under kommande spdickningar av jamna
granser, om Ni vill forstas, det ar ju Er hela Val' verksamhet hanger
pa, glOm inte det. Enade vi st3, sondrade vi falla.

FORTSATTNING
pA VALFONDEN
Karl-Ivar, H. Kalmar 50:-
C. G. Kungfilv 100:-
Joakim, L. G6teborg 100:-
T, J. Hfigersten 142:65
Staffan, H. Jfirffilla 200:-
Tage, S. Alingsas 75:-
Summa: 95-09-29
400 014,82 Svenska Kr.
Valfonden anvands fortfarande
till aU betala tryckskulder fran
valrorelsen -94. Vi har dock inte
Iyckats med den avbetalnings-
plan som lades upp under val-
rorelsen. Vi hai tyvarr missat tva
betalningar, vilket innebar aU vi
inte ar skuldfria forran nagon
gang efter nyar. Oa omstartas
valfonden fran 0, infor valet -98.L.- ---J 3.



VAL-
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REDOVISNINGEN

391 259:-
FROM. 95 08 19 HAR
FOLJANDE BIDRAG
INKOMMIT pA POST-
GIRO: 629 32 70 - 2.

Marta B, Stockholm 100:-
Tage, Alingsas 100:-
Martin A, Kista 300:-
Rickard, Malmb 50:-
Gbran, Vas by 100:-
Magnus, Varberg 500:-
Joakim, Gbteborg 100:-
C-G. Kungalv 100:-
Mikael, dB. Sthlm 200:-
Roger, L. Norrkbping 50:-
Patrick, M. U-Vasby 50:-
Erik, H. Uppsala 100:-
Patrik, L. Gbteborg 100:-
Lelle, Nacka 200:-
Ulf, H. Vaxjb 200:-
Gullan, Stockholm 500:-
Guden FreysPenn ingar40:-
Sandra, A. Mariestad 75:-
Peter, M. Mariestad 75:-
Michael, A. H-Backa 100:-
K. N. Aby 200:-
Omar, F. Kista 50:-
Mikael, J. Orebro 100:-
KF, Uddevalla 200:-
E, L. Stehag 500:-
Reine, Trollhattan 100:-
Gosta, Laholm 500:-
Mikael, S. Gbteborg 50:-
Ake, O. Gbteborg 50:-
Herman, Balsta 200:-
S.lng.B. Helsingborg 120:-
Stig, L. Gbteborg 50:-
Omar, F. Kista 50:-
Eva, N. Uppsala 2000:-
Paul, S. Ystad 30:-
Omar, F. Kista 50:-
Christer, C. Gbteborg 150:-
Mikael, S. Gbg. 48:17
John, B. Boden 100:-
Dan, W. Uddevalla 200:-
Gbran, L. Gbteborg 200:-
Mikael, S. Gbteborg 100:-

Forts. sid 3.

Lasti~
"SD-KURIREN": Sverigedemokraternas partiorgan, pren:
120:- / 6nr. Losnr: 20:- Postgiro: 234565-0.

"INVANDRING - SAMMANBROTT ELLER UTVECK-
LING?" 88-sidig bok om flyktingpolitikens betydeIse for
var framtid. 79 kronor. Postgiro: 234565-0.

"FRI INFORMATION": Fiin, Box 494, 114 79 Sthlm.
Pren. 6 nr/ar 150:-. Postgiro: 629 23 44-6.

Tidningen "BLA-GULA FRAGOR". Om invandring,
Svenska intressen och lojalitet med Sverige. Redaktor: Jan
Milld. 6-8 nr / ar. Prenumeration -95: 140:- Pg: 807330-6.

"OM ASYLSOKANDE". Fakta kring den aktuella invan-
dringen, i lattillganglig form. Manga diagram. 12 sidor A5-
format. Pris: 5:-/st. (10ex.l3:-st.) Pg: 80 73 30-6.

"FRAGOR OM RASISM". Ett diskussionsmaterial for
skolor och foreningstraffar, uppdeIat i tre deIar: 1. Begrepp
2. Migration. 3. Integration. 28 sidor, A-5 format. Pris:
15:-/st. (10:-/st. vid best. av minst 10 st. Pg: 8073 30-6.

"LAGOM AR BAST - FOR EN REGLERAD INVAN-
.DRlNG!". Ett iakta-, studie- och ctebattmaterial av Jan·
Milld. 140 sidor, A4-format. Pris: 125:-. Pg: 807330-6.

"FLYKTINGEXPLOSIONEN- VAR TIDS ODESFRAGA"
av Foas expert pa sakerhetspolitik; Gunnar Jervas. Adress:
Utrikespolitiska Institutet, Lilla Nygatan 23, 111 28
Stockholm. Pris: 41:- i kuvert. TeI: 08-23 4060.

"FLYKTINGPOLITIK I ANALYS" av historiedocent Ake
Wedin och Eskil Block, sakerhetspolitisk expert pa Foa.
Adress: Ake Wedin, Rinn 15, 688 92 Torsby. Pris: 100:- i
kuvert.

"MED FACIT I HAND" Massinvandringen till Sverige -
Bra for vem? 24-sidigt hafte i AS-format av Jan Milld. Pris:
20:-/st. (10ex.l15:-st.) (50ex.ll0:-st.) Postgiro: 80 73 30-6.

Sverigedemokraterna vill med det bestamdaste dementera
alla insinuationer om att vi skulle ha nagot som heIst sam-
rore med nagon av de ovan rekommenderade skrifterna.
Vi forbehaller oss dock ratten att i var medlemsbulletin, till
dess lasare rekommendera, det vi anser att aHa, aven invan-
drare och flyktingar bor lasa. Vi vill aven passa pa att tacka
Anders Carlberg pa Fryshuset i Stockholm for sin valvilliga
instaHning till de av oss pabjudna lastipsen, det kan ev. bli
fragan om hedersutmarkeIse typ "MANADENS SVENSK".


