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I det här numret skall vi diskutera vad
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som hände i valet, vi skall rapportera om
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första påseendet.
En stående ledarspalt av Anders
Klarström kommer hädanefter att vara
praxis, där aktuella frågor belyses. Den
här gången kommer även han att skriva
om det gångna valet, men kanske ur en
något annorlunda

synvinkel.

Under alla omständigheter

har du

framför dig ett fullspäckat nummer av
SD-Kuriren. Vi har jobbat hårt för att
göra ett ännu bättre nummer än det
förra, som fick ett fantastiskt mottagande. Om du gillar tidningen, hjälp oss då
att värva prenumeranter,

köp tidningen i

bunt och sälj själv till andra. Det är dyrt
att göra tidningar, därför måste alla hjälpas åt att sälja dem! Läs mer om detta
inne i tidningen.
Till sist: Vi har gjort ett bra val! Tack
alla som jobbat för oss, tack alla som gett

SD i skolvalen
Valresultatet

10
11-13

bidrag, tack för att ni röstat på oss. För
första gången någonsin finns ett demokratiskt nationalistparti

representerat i

Allmänt

14

Partibutiken

15

Sverige. Än så länge bara i två kommuner, men vänta bara!

Ställ upp for
Sverigedemokraterna

-

partiet som stödjer 'Dig!

SD

IVJriren
Stöd SD-Kuriren
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(gärna med dubbelt radavstånd). Bifoga gärna foton (som du
själv tagit) tillsammans
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ANDERS KLARSTRÖM
-Valet är över. En del är nöjda,
andra är det inte. Själv tillhör jag
den förstnämnda kategorin. De av
er som läst förra numret av SD·
Kuriren, och min artikel där, minns
kanske aff jag hade som ambition
aff vårt parti från och med valet
97 skulle ha en fast förankrad
plattform aff verka från.
Så blev det!

N

u skall vi jobba vidare. Med

avskaffa den vansinniga halvtidsfrigiv-

utlandet visar att det är lättare för små

en fot i såväl Dals Ed som i

ningen för våldsbrottslingar med flera.

partier att nå stora framgångar utanför

Höör. Men framförallt skall

(Återstår att se vad som blir verklighet.

de reguljära valen.

vi jobba med att fånga upp ungdomen.
Där har vi vårt allra starkaste stöd,
och det mest synbara. Till och med
oppositionsledaren

Ingvar Carlsson

Vackra men tomma ord har vi hört
förut.)
Dåligt är att det ekonomiska programmet är brisrfälligt och att regering-

Bra valresultat heter pengar!
Vad SO behöver inför nästa val, oavsett
när det inträffar, är pengar. Mycket

nämnde med oro, i riksdagens första

en tycks satsa på att till varje pris få

pengar. Vi hade exempelvis bara råd att

allmänna politiska debatt "50s intåg i

med Sverige i EG så fort som möjligt.

beställa 385 000 riksdagsvalsedlar.

skolvalen" .

Bidragspolitiken och invandrarfrå-

Vi har också fått en ny regering och
en ny riksdagssammansättning.

Lägg

gan hörs det ingenting av betydelse

Vi har därför öppnat ett separat
VALFONDSKONTO

redan nu. Varenda

om. Återstår alltså att se hur länge

öre som sätts in på det kontot reserve-

märke till att NyD, trots att deras rös-

denna bräckliga fYrpartikonstellation

ras för den kommande valrörelsen.

tetal gett dem rätt till det, inte fått en

kommer att hålla.

Skänk gärna pengar dit, eller stöd oss

enda ordförandepost

i något riksdags-

utskott. Det har gammelpartierna

kon-

spirerat ihop sig till.

Vad vill den nya regeringen?

på andra sätt. Köp våra prylar, som du

"Risken" För nyval

kan pigga upp tillvaron med så här i

Det finns skäl att tro att risken, eller

höstmörkret.

Det behövs ju ibland!

skall vi säga chansen, att det blir nyval

Och sist men inte minst:

är ganska stor. Och ett sådant nyval är

Hjälp oss att sälja SO-Kuriren!

Bland den nya regeringens utfästelser

absolut inget vi sverigedemokrater har

Prenumerera, köp tidningen i bunt och

finns en del bra saker och många min-

anledning att vara rädda för. Tvärtom,

sälj själv. Eller ge den till dina vänner

dre bra.

tror jag att många tvehågsna väljare

och bekanta. Det fria ordet behöver

skulle ta chansen att prova SO i en

hjälp att spridas!

Bra är att man lovar att satsa mer på
brottsoffren samtidigt som man tänker

sådan situation. Erfarenheter från

,

NYTT

& kan

OM

SD-KURIREN

du köp.aden i bunt:

Var med

och sälj Kuriren!

Som ni säkert märkt har vi från och
med förra numret ändrat på en del
saker.
• Priset på lösnummer har sänkts, för
att göra tidningen mer lättsåld för de
som sälier ute.
• Tidningen har proffesionaliserats
- blivit snyggare.
• Vi försöker i högre grad än tidigare
att blanda SO-nyheter med aktuell allmänpolitik och kultur.
• Anknytningen till SO stärks. Tidningen
skall i högre grad gälla som partiorgan,
därav namnbytet till SO-Kuriren.

Vi gör det här för att öka antalet prenumeranter såväl som lösnummerköpare,
vilket är nödvändigt för att sprida partiets politik.
Men ... För att lyckas behöver vi hiälp!
Ou kan hiälpa till genom att prenumerera om du inte redan gör det. Ou kan
köpa tidningen i bunt och sälia den
siälv. Ou kan lägga ut den på bibliotek
och liknande.

10 nr 95:-

50 nr 450:-

20 nr 175:-

Efter att vi ändrade utseendet och sänkte priset har det blivit ganska lätt att
sälia den. Köp en bunt och prova siälv!

100 nr 750:-

SO i närradion.
Lyssna
Haninge

på SD i närradion

om du bor på någon

98,5 Mhz varje onsdag
Stockholm

Det är också klart
vi återkommer

88Mhz

och varannan
varje lördag

av följande
torsdag

orter;

21.00-21.30

14.00-15.00

med sändningstillstånd
till det i kommande

för Sundbyberg,
nummer.

Riksorganisation:
Box 20085,10460
STOCKHOLM
Växd: 08 - 641 20 11, Info: 08 - 642 25 32
Fax: 08 - 643 992 60 Postgiro: 23 45 65 - O
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LASARNAS

SIDA

Nytt i kuriren:

Insändarsidan!
Vi har alltid fått mycket brev
hit till Kuriren, både direkt till
redaktionen och i form av
insändare. Tidigare har vi inte
haft någon insändarsida, men
eftersom efterfrågan har blivit
större och större. Alltså:
"På allmän begäran"
SO-Kurirens insändarsida!

inför skolvalet initiativ till att propage-

sympto-

ra för SO.

matiskt

Vi beställde klistermärken och flygVår svenskaiärare är en typisk övervintrad 68-flummare och Sverigehatare
av värsta sort. När han fick se ett av
våra SO-blad så kallade han in mig till
ett "specialsam tal" .

dagens för-

- Är du medveten om vad som
hände i Tyskland på 40-talet?

tryckarsamhälle.

- Ja, ochjag är också medveten om
vad som sker i Sverige på nittiotalet vil-

Skriv till:
Box 20085
104 60 Stockholm
Kom ihåg, den här sidan är
helt beroende av vad som
kommer in från er läsare.
Alltså, skriv och berätta vad
som händer där just OU bor!

inte kan stava till" demokrati" relegerar

det är viktigt att få bra betyg.

denne.

- Jaså du hotar. Ja det var ju så man

svensken (14 år) och polisanmäler
Sådana människor ska förmedla

gjorde på 30-talet i vissa länder mot

kunskap och bidra till att fostra det

människor med misshagliga åsikter. Kan

uppväxande släktet. Fy för den lede!

.dJ&

verkligen din historia?

Linda

- Ut! Det här ska du få för, det
lovar jag, jävla svin!
Mer intellektuella än så här blir sällan invandringsförespråkarna.

Inte ens

Kuriren kommenterar:

lärarna!

Två illaluktande historier. Båda näm-

har blivit lovad sänkt betyg i svenska.

ner ordet förtryck, vilket borde vara det

Jag är numera, självklart, medlem i SO.

sista vi skulle förknippa med skolan.

Ju mer förtrycket hårdnar, desto mer
Det är en fråga som jag känner anled-

elakt tillbaka mot en objuden gäst.

- Oh, öh, ja det här kommer att
leda till problem för dig. Tänk på att

Vi fick 10.8% i skolvalet och jag

Finns det någon demokrati?

Den ena grabben gör något förbjudet: Han är svensk och säger något
Skolans rektor, som förmodligen

ket intresserar mig mer.

S~Kuriren

för

blad och började sprida.

uppenbart är det att vi har rätt.

Jag är själv inte äldre än 25, och
även om jag aldrig blivit tilltalad med

Bröder och systrar - Upp till kamp!

samma fula invektiv som Max, i den

Max, Täbymedlem

första insändaren, känner jag väl till

ning att ställa efter mina erfarenheter i
samband med skolvalet i min skola. Jag

tongångarna.

läser på Hövagymnasiet

åsikt, från lärarnas alltså, f'ar höra att de

i Täby och har

varit patriot i ett par år.
Det har nu beslutats att Täby kom-

Elever förföljs!
Två ungar slåss på en skola.

De som har en avvikande

är "okunniga" och "omogna".
Vad är det för skola vi har fått? Det

mun skall ta emot ca 120 flyktingar per

Okvädinsord förekommer. (Som oftast

är inte skolans uppgift att lära ut åsik-

år och som vanligt har politikerna varit

när bråk uppstår.) Allt hade enbart

ter! Det var det i Stalins diktatur, och

helt ointresserade av vad Täbys kom-

varit en vardagshändelse som slutat

andra liknande skitregimer, men inte i

muninnevånare

med en tillsägelse från en lärare, en

ett demokratiskt Sverige.

bland hundratals liknande i landets

Glöm inte att skriva!

kan ha att säga i frå-

gan.
Jag och några klasskamrater tog

skolor. Men. här inträffade något

SOLVEIG

METUS

c5Vfånga turer blev det, kring:

Det Första Mandatet
Solveig Metus,

42 år.
Drivkraft
i Dals Ed!

er

ill skillnad från i Höör fick vi

Heder dock åt de tidningar som inte för-

r~dan på ~a!n~rten reda 'på ~rt
korrumt ffi l fullmäktlge l

visDN.

Hur och när gick du med i SD?

Avhoppet

samma veva som välfiirden började skäras

VI

föll till billig skandaljournalistik, exempel-

Dals Ed.
Ett stort massmediapådrag lät inte

- Jag kom med i SD slutet av -89. Det var i

vänta på sig. Väsrnyrt gjorde flera reporta-

I början av oktober hände något som fick

ner, samtidigt som allt mer resurser började

ge, DN gjorde en halvsida, Göteborgs

ett par lögnaktiga sopjournalister på

gå till jlyktinginvandringen.

Posten och Magasinet snålade inte heller

Västnyrt att hoppa högt av glädje. Fredrik

Kimstaddebatten,

med utrymme.

Hagberg förklarade att han inte kunde ta

TV och tänkte: "äntligen ett parti för mig".

J samband med

sågjag ett SD märke på

"Tyvärr klarade de inte av att spegla

platsen som vår representant i Ed, då han

händelserna på ett objekrivt sätt." Så skul-

Bitt arbete på annan ort. De nämnda jour-

Hur blev du bemött i fullmäktige?

le man kunna säga om det hade varit för-

nalisterna gjorde genast ett jätteinslag där

- Något kylslaget, men ändå korrekt.

sta gången vi varit utsatta för lögner,

de hittade på en massa smörja. Fredrik

okunnighet och förtal. Men det var det ju

skulle ha hoppat av partiet, och det skulle

Vad hoppas du kunna genomfdra under

inte. I stället var det ju precis som vanligt:

inte finnas någon som ville ta platsen.

din tid i fullmäktige?

Vänstervriden lögnjournalistik fyllde all-

Vilket skitsnack!

- Nu närmast har jag motionerat om kom-

deles för många av de spalter och TV-

Fredriks flickvän, som stog på andra

reportage som ägnades åt det första man-

plats- avstod även hon från platsen i full-

dat som tagits av ett demokratiskt natio-

mäktige, men som tredje namn stod ...

nellt parti i Sverige någonsin!
Om Fredrik Hagberg, första namn på

munem simhall. Den var tidigare tillför
allmänheten, men är nu enbart till för
"flyktingar': Svemkarna bussas tillAmål
för att bada, vilket kostar massor. Den dis-

Solveig Metus

listan i Ed, hade åkt fast för snarteri eller

Initiativtagerskan till SO i Dals Ed, en

krimineringen vill jag sätta stopp för.

inte, var tydligen betydligt intressantare

driftig tjej som kommer att bli den bästa

Hur arbetar SD-Dals

än vad hans parti ville göra för att förän-

tänkbara representant för partiet. Vi har

- Aktivt med medlemsvärvning. Jag har

Ed idag?

dra det politiska livet i kommunen. Det

ställt ett par frågor till Solveig,för vi vill

tänkt resa runt bland skolor och arbetsplat-

vore synd att påstå att vi blev förvånade.

naturligtvis veta vad som kommer att

ser och informera om SD och vad vi står för.

TINA

HALLGREN

Vi tog ett mandat i Ed, och Jföör sen!

Tina Hallgren,
27 åre
En SD-tjej med
skinn på näsan!

et tog lång tid innan vi

'D

fick veta hur det gått i
Höörs kommunval.

också Tina under veckan som följde.
SD-Kuriren ställde ett par frågor

Hur har du blivit bemött i fullmäktige?

till Tina, om vad som nu väntar.

- Första mötet är den sista onsdagen i

ter fick vi veta på valnatten. Vi visste

Har du märkt några reaktioner från

ännu.

att det skulle räcka med ca 160 röster

allmänheten efter att det blev klart att

för ett mandat. Så, när vi nästan hade

ni kom in?

gett upp hoppet, kom beskedet. Vi

- Ja, jag har pratat med några, och det

en i kommunen?

hade fått 202 röster och erövrat ett

har varit mest positivt!

- Starkt borgerlig,framfdralit moderater
ochfolkpartister.

"Övriga partier" hade fått 270 rös-

november, såjag har inte mött några

Hur är den politiska sammamättning-

mandat. Tina Hallgren blev SDs nya
kommunfullmäktigeledamot.

En verk-

Vad hoppas du kunnafOrändra

i

ligt välförtjänt plats, för man hade

Höör?

När, hur och vaifOr blev du sverigede-

verkligen jobbat hårt här i Höör.

- Jag hoppas på enfolkomröstning om

mokrat?

flyktingmottagningen,

- Jag gick medfdr två år sedan, tack

Dagen efter att det blev klart visade
Arbetets Skånebilaga en jättebild på

och så tänker jag

motionera om en uppsägning av kom-

vare ett flygblad som jagfick syn på. SD

Per-Olof Ågren, där han hälsar Tina

munens avtal med invandrarverket. Sen

har sunda åsikter som är värda att

välkommen in i kommunpolitiken.

tänker jag röra mig mycket på sjukhem

kämpafdr!

Ett flertal andra tidningar, Radio

och så,fir att kunna fira en verkligt

Malmöhus och Sydnytt intervjuade

folklig politik.

o

VART

o

GAR

VARA

PENGAR?

Indragningar fOr svenskarna -

Miljoner till flyktingarna!
Service och bostäder förnekas ofta
många människor rätten till numera.
Aven enda orsak. De är svenskar.
Utlänningar, hitbjudna av välavlönade
internationalister, oftast bosatta i lyxiga villor
eller stora centrala lägenheter, går före.
Sveken är många, här skriver en
medlem i Göteborg om ett av dem:

N

är Svenshögens sjukhus i
Stenungsund,

med 150

sjukhuset, hade lagt ner verksamheten.

Många var rädda för att stämplas

Förklaringen var enkel men illavarslan-

som "rasister". Det var bara en enda

anställda, skulle läggas ner,

de. De fina husen var avsedda för flyk-

som vågade framföra sin kritik.

blev det ett ramaskri från patienter och

tingar. Det som duger åt sjuka svenskar

personal. Ja till och med från en del

är inte fint nog för flyktingar.

politiker!

En ortsbo säger:
- När sjukhuset läggs ner satsar kommun och landsting pengar. De har svikit

300 svenshögenbor
intensiv kamp för att

hade fört en

ra behålla

sitt

Varför alltid dessa
lyxbostäder?

oss. Som Enar Axelsson som fick vänta i
två år på sin elrullstoL

sjukhus. Bitterheten förstärktes när det

En del bor nu i provisoriska lägenhets-

blev känt att sjukhuset skulle förvand-

moduler. Dessa torde vara lyx jämfört

Allmänheten föraktas

med de bostäder flyktingarna haft i

Kommunalrådet

sina hemländer. Men invandrarverket

tar lätt på kritiken.

las till flyktingförläggning.

investering-

arna för detta ändamål i det gamla
sjukhuset uppgår till 47 miljoner kronor, och invandrarverket

betalar 6-7

prackar på dem högsta svenska stan-

Lennart Frennemo (c)

"Det finns inga pengar till svenskar-

dard, något som de aldrig kunnat

nas sjukvård - till dem som arbetat och

miljoner i hyra i år. Därtill kommer

drömma om. Samtidigt som det är

betalat skatt i hela sitt liv - men det

statliga bostadslån.

brist på bostäder till svenskarna, vräks

finns miljoner till dem som inte har

miljoner ut på lyxbostäder åt utlän-

arbetat alls för att bygga upp vårt väl-

ningar.

färdssamhälle" .

Kommunen

sålde hela sjukhuset för

en (1) krona. "Många iglar på vårt blod
sig mätta." Man undrade sedan varför

Kommunens kultursekreterare

Sverige är ett rikt land för dem som

en liten ort som Svenshögen plötsligt

anklagar kommunen för passivitet och

inte betalar skatt, men fattigt för dem

började bygga sju flerfamiljshus, när

att ortsborna sannolikt påverkades av

som är sjuka svenskar.

den största arbetsgivaren på orten,

Sjöbo-debatten.

KUL

KULTUR

Sveriges nationalsång

Du gamla, du fria.
Många har hört av sig till oss och undrat över den
svenska nationalsången. Ehersom det ör ett kört ömne för oss
publicerar vi
en svenska nationalsångens

'D

en

kort historik, samt alla de fyra verserna.

upphovsman är

okänd, vad melodin bet~äffar. Allt vi vet är att
den är en gammal folkvlsa från Västmanland.

Däremot vet vi mer om den som lyfte fram melodin och
dessutom skreven text till den, nämligen Rikard Dybeck.

Du gamla du fria, du fjällhöga nord
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
II:din sol din himmel dina ängder gröna. : II

Dybeck, vars släkt kan spåras tillbaka till 1600-talet, föddes den 1/9 1811, i Odensvi församling i Västmanland.
Han började som tjugoåring att studera i Uppsala och avlade
där sin hovrättsexamen.

Han arbetade tidvis som domare

men övergav, efter en svår sjukdom den juridiska banan och
ägnade sig istället åt det allt större intresset för Sveriges historia och traditioner.

Redan 1830 hade Dybeck börjat resa

runt i landets olika delar och avtecknade fornlämningar, sär-

Du tronar på minnen från fOrnstora dar,
då ärat ditt namn flög överjorden,
jag vet att du är ochförblir vad du var,
II: ja, jag vill leva,jag vill dö i Norden. : II

skilt runstenar, Uppsala folkmelodier, anteckna gamla sägner, sagor och ordspråk, samt studera allmogens seder och
liv
Efter sjukdomen

upptog det nationella arbetet större

delen av hans liv. Det var, i enlighet med den då rådande
tidsandan, snarare romantiskt

färgad fosterlandskärlek än

vetenskapligt intresse som drev Dybeck till detta arbete.

Jag städes vill tjäna mitt älskade land,
dig trohet till döden vill jag svära,
din rätt skalljag värna med håg och med hand,
II: din fana högt, din bragderika bära. : II

En av Dybecks aktiviteter var att anordna aftonunderhållning för nordisk musik i Stockholm, och det var till en
av dessa aftnar 1844 som han lät skriva texten till en gammal västmanländsk

folkmelodi, det som senare skulle bli vår

nationalsång. Titeln på melodin var ursprungligen

"Sång till

Norden", och den första sångstrofen löd "Du gamla, du fris-

ka".
Rikard Dybeck avled 28/7 1877 i Södertälje. Han ligger
begravd på Haga Norras vackra kyrkogård i Stockholm.
Hans gravsten uppvisar tydliga likheter med de gamla runstenarna, och även texten på stenen kan sägas efterlikna
vikingarnas runinskriptioner.
Stenen är väl värd ett besök av den som vill hedra en
gammal svensk patriot.

Med bud skalljag kämpa för hem ochför härd,
för Sverige den kära fOsterjorden,
jag byter dig ej mot allt i en värld.
II:nej,jag vill levajag vill dö i Norden: II

DEN

UNGA

SIDAN

Svensk ungdom - Sverigesframtid

SD skräms i skolvalen!
LAtt säga att vi skulle vara ledsna
for att den fOre detta statsministern Ingvar Carlsson
är djupt oroad över våra framgångar i skolvalen,
det vore en alltJOrotrolig sak att säga!
Sanningen är:
Vi tycker bara att det är roligt!

tA

tt det är ungdomen-

som inte finns, till exempel KKK-parti-

frisk, fördomsfri

et, för att ställa oss i dålig dager. Eller

och öppen för nya

så använder man grupper som inte

Framgången i siffror

längre finns, som BSS.

För att sporra er lite extra har vi gjort

lösningar - som representerar hoppet
om en ljusnande framtid, har väl aldrig
stått så klart som efter årets skolval.
Nya ideer far först genomslag hos
unga människor, som inte ännu hunnit

Var på er vakt, anti demokraterna,

en sammanställning

av resultatet på

de som hatar vårt Sverige, ljuger och

några av de större skolorna, där det har

hetsar värre än någonsin!

gått bra för SD.

Den alltför ofta vänstervridna lärar-

gräva ner sig i gamla hjulspår .. Som har

kåren gör dagligen sitt bästa för att

Flatåsskolan i Gbg: 26%

visioner och drömmar om framtiden,

indoktrinera landets ungdom. Den lju-

Gullrnarsgymnasiet

istället för att begränsas av feghet, pas-

ger om den svenska patriotismen. Det

Märsta gymnasium i Sthlm: 16%

sivitet och egoism.

är därför extra viktigt att vi nu anlägger
moteld.

Håvagymnasiet i Täby: 10,8
Teknis i Örebro: 10,4%

Ungdomen

lever med vetskap om

att den kommer att

i Lysekil: 17.5%

ra ta över ett sam-

hälle i förfall, skapat av det vanstyre

Beställ vårt skolblad!

Flera andra gymnasier talar om mycket

som dagens verklighetsfrånvända

Sprid det sedan på skolor och bland

höga siffror, upp till 22%, men dessa har

pampstyre har skapat.

vänner. Får folk bara veta hur de kan

vi ännu inte hunnit

Fega och lögnaktiga journalister

nå SD brukar det ge en fantastisk

vågar som vanligt inte skriva sanningen

respons, det har vi om inte märkt själva

om skolvalen, utan uppfinner partier

nu när vi har gjort en extra satsning på

ra bekräftade.

Jobba på där ute!

VALET

llögervindar?JVry!

Demokratisk frammarsch!
Medan de europeiska nationalistpartierna etablerar sina positioner
i Europas parlament,
sitter vi med två kommunfullmäktigeplatser.
Varför gick det inte ännu bättre?
..gervindarna,
~

skyllde (s)

på, när valet inte gick deras
väg. Delvis kan väl även vi

göra det, eftersom vi inte ser oss som
något högerparti.

av de verklighetsfrånvända

fanatiker

innebär, men som alltid: Ju mer invan-

som vi haft vid regeringsposten och vid

drare som tas in, desto starkare mot-

pennorna i vår rabiata massmedia

stånd! Kanske något för Bengt

under de senaste årtiondet!

Westerberg att tänka på!

Med detta naturligtvis inte sagt att

Kanske hade vi fatt fler röster om vi

de skall fa stanna här. Det borde bara

230 000 Asylsökande!

gå mycket, mycket fortare att fatta

2/3 av EGs asylsökande tar sig till

beslutet för dem som inte rar stanna.

Tyskland. De kommer

vi nog bara förlorat på i det långa lop-

Behandlingstider på över två månader

Rumänien, Jugoslavien och Turkiet.

pet. Vårt ställningstagande

borde avskaffas av "humanitära skäl".

Förra året kom det 193 000, och i år

profilerat oss mot högerkanten,
exempel Ny Demokrati,

som till

men det hade
för familjen

främst från

väntas siffran stanna på 230 000. En

och tryggheten är ett varumärke som

Framtidens politik...

kollosal siffra? Definitivt! Ställ den i

detta som gör att vi trots betydligt färre

är Sverigedemokraternas

relation till folkmängden så ser du att

röster än exempelvis Sjöbopartiet,

antal punkter har västvärlden gått åt
vårt håll.

inger förtroende.

Det är antagligen

betydligt mer uppmärksamhet,

fatt

och att

politik! På ett

den i stort sett är på svensk nivå! Men
man måste ta hänsyn till att tyskarna
har haft denna sanslösa invandringsni-

det är oss de refererar till när de pratar
om vilket parti som kommer att domi-

• I Danmark har ansvarskännande

vå under mycket lång tid, och att get-

nera "vår kant".

politiker på hög nivå tagit tag i flyk-

thofiseringen av städerna, med speciella

tingärenden, och gjort det enda rätta:

turkiska stadsdelar och liknande, har

Avvisat på stående fot! Tyvärr har dan-

drabbat dem väldigt hårt.

Förmodligen

är det så, att det är på

oss sverigedemokrater

det nu hänger.

I Tyskland har man undersökt vad

Om Sverige skall bli en lydstat under

skarna samma problem med pressen

massinvandring

som vi har, och deras bild av saken är

folk tycker om invandringen:

inte densamma som vår.

70% tycker att den liberala asylpoliti-

och internationalism,

eller om vi skall kunna bygga upp det
svenska folkhemmet

ken missbrukas, och att de som kom-

till ett tryggt sam-

hälle att leva i. För Sverige idag är inget

• Som vi rapporterade i förra numret

mer gör det för pengarna och jobben inte för att de är hotade eller förföljda.

tryggt land. Varken för den svensk som

av SO-Kuriren befinnet sig de natio-

vill värna om sitt land, eller för den

nella partierna på stark frammarsch.

Vi sverigedemokrater

skulle gärna

invandrare som sitter på en förläggning

Nu senast var det det DVU, som gick

se en liknande undersökning

nånstans, och väntar på avvisning. (Nej

från 3,4% 1987, till hela 6,2 % i årets

Sverige, för vi är övertygade om att

det var inte en miss att jag inte skrev

val i Bremen. En av de största industri-

svenskarna inte har ett dugg mer till

beslut, det var önsketänkande!')

städerna i Tyskland, där de verkligen

övers för "flyktingpolitiken",

har haft möjlighet att bilda sig en egen

undersökta tyskarna hade!

Ska vi tycka synd om lyxflyktingar
och lycksökare? Ja! De har lockats hit

uppfattning om vad "kulturberikning"

här i

än vad de

JOHAN LINDGREN

o

SA

GICK
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SDs RÖSTER I KOMMUNALVALEN
Stockholms län:
R: 966 L: 1660
Botkyrka:
Danderyd:
Ekerö:
Haninge:
Huddinge:
Järfälla:
Lidingö:
Nacka:
Norrtälje:

37
4
9
224
97
49
34
27
34

Nynäshamn:

7

Salem:
Sigtuna:
Sollentuna:

5
11
130

Solna:
Stockholm:

95
858
69

Sundbyberg:
Södertälje:
Tyresö:

153
25
Täby:
49
Upplandsbro:
8
U pplands- Väsby: 42
Vallentuna:
13
Vaxholm:
3
Värmdö:
Österåker:

5
9

R:317
Askersund:
Degerfors:
Hallsberg:
Hällefors:
Karlskoga:

Partille:

Öckerö:
Malmöhus
Burlöv:
Eslöv:
Helsingborg:
Hörby:
Höör:
Lund:
Malmö:
12

5
3
1
8
4

5
8
12
3
3
1
8

Örebro:

522

Jönköpings län
R: 100 L: 47
Eksjö:
Jönköping:
Nässjö:
Tranås:
Vaggeryd:
Vetlanda:

3
23
22
1
2

9
2
3
201
9
26

3
6

1

Smedjebacken:
Vansbro:
Älvdalen:

18
1
1

Gällivare:
Haparanda:
Kalix:
Luleå:
Pajala:

5
13
6
1
1

Östergötlands

län

län

Finspång:
Linköping:
Mjölby:
Motala:
Norrköping:
Söderköping:
Valdemarsvik:

Gävleborgs län
R: 41 L: 11
Bollnäs:
Gävle:
Ljusdal:
Sandviken:
Söderhamn:

R: 36 L: 12
Laholm:

1
13
2
1
688
12
7
3

Älvsborgs län
R: 120
Ale:
Alingsås:
Borås:
Bengtsfors:
Dals Ed:
Färgelanda:

5
4
7
1
111
3
1
1

Herrljunga:
Lerum:
2
5
1
4
1

Lilla Edet:
Mark:
Mellerud:
Trollhättan:
Ulricehamn:
Vårgårda:

1
9
2
10

1

Falkenberg:

1

Varberg:
Kungsbacka:
Halmstad:

1
9
11

Söderrnanlandslän

Nybro:
Oskarshamn:
Torsås:

3
1
1

Kopparbergs län
R: 290 L: 289

R: 141 L: 39
Eskilstuna:
Flen:
Gnesta:
Katrineholm:
Nyköping:
Oxelösund:
Strängnäs:
Trosa:

25
1
5
1
29
8
2
2

104
13
44
55
5

Uppsala län
R: 86 L: 46
Tierp:
Uppsala:

3
5
24

Olofström:
Ronneby:
Sölvesborg:

1

Kristianstads

län

R: 10
Bromölla:

1

3
58

R:68
Arvika:
Eda:
Filipstad:
Forshaga:
Hammarö:
Karlstad:
Kristinehamn:

2
3
3
2
1
22
5
2

Storfors:
Säffle:

9
1

Torsby:
Västernorrlands
R: 92
Härnösand:
Kramfors:
Sollefteå:
Sundsvall:
Timrå:
Örnsköldsvik:

1
4
l
2

Kristianstad:
Osby:
Östra Göinge:
Västmanlands

län

R: 84
Arboga:
Fagersta:
Hallstahammar:
Heby:
Köping:
Norberg:
Sala:
Västerås:

15
2
1
2
1
5
1
7

4
59
2

Värmlands län

5
3

1

1

Hässleholm:

R: 438

2

58
25

Gagnef:

R: 154
Karlshamn:
Karlskrona:

Hallands län

Kalmar:
Mörbyiånga:

Säter:
Avesta:
Borlänge:
Falun:

7

R: 16
Arvidsjaur:

Norrbottens

Vänersborg:

län
42

Blekinge län

Mora:
Rättvik:

Ludvika:
Malung:

Kalmar län
R: 126 L: 29
Borgholm:

1

Alukarleby:
Östhammar:

län

Norsjö:
Skellefteå:
Umeå:
Vilhelmina:

sresultat L=landsti ngsvalsresultat

62
4
8
1
1
2

Hedemora:
Leksand:

Ödeshög:

5
6

Värnamo:

R: 47
Lycksele:

Stenungsund:
Tanum:
Tjörn:
Uddevalla:

4
1
12

Kumla:
Laxå:
Lindesberg:
Ljusnarsberg:
No ra:

Bohus län
R: (ingen uppgift)
Göteborg:
437
Härryda:
6
Kungälv:
11
3
1
164
26

1
2
2

Örebro län

Västerbottens

Lysekil:
Munkedal:
Mölndal:

R=riksdagval

Sjöbo:
Staffanstorp:
Vällinge:

Göteborgs och

KOMMUN!

Kronobergs

län

R: 83 L: 34
Alvesta:
Lessebo:
Ljungby:
Tingsryd:

3
1
4

Uppvidinge:
Växjö:
Jämtlands

2

2
134

län

R: 15
Berg:
Bräcke:
Krokom:
Strömsund:

1
1
1
1

Östersund:

4

län
Gotlands län
23
1
3
44
7
5

R: 16
Visby:
N:a Gotland:

10
1
RED

BLANDAT

SDs
25 bästa kommuner
i procent räknat.
Kommun

%

1. Dals Ed

Kommun

2,10

2. Höör

10. Burlöv

1,61

11. Sundbyberg

%

Kommun

0,29
0,22

19. Mariestad

0,13

20. Haparanda

0,13

%

3. Säter

0,89

12. Växjö

0,19

21. Upplands-Väsby

0,12

4. Vårgårda

0,60

13. Mörbyiånga

0,19

22, Kalmar

0,10

5. Norrköping

14. Södertälje

0,19

23, Falun

0,10

6. Örebro

0,57
0,43

15. Solna

0,18

24. Arboga

0,10

7. Hedemora

0,37

16. Smedbybacken

0,14

25. Göteborg

0,10

8. Haninge

0,36

17. Huddinge

0,13

9. Mölndal

0,32

18. Stockholm

0,13

Köp buntar med

Fega motståndare!

"gamla" tidningar!

Etablissemanget har att nog! 200 organisationer ska nu gå
ihop för att läxa upp olydiga Svensson, som inte förstår vär-

Hör och häpna. Gabriel och Erik har städat källaren, och

det av att förlora sitt land, och dessutom betala dyrt för det!

där hittade de en massa roligt.

Den 13/11 -91 gick man ut och slog på stora trumman - en

Vi vill gärna dela med oss till läsekretsen av det som dam-

som då hördes i bia DN var Olof Buckard

mades fram.

TV3's nya program "Z TV" hakade på och inbjöd Buckard

För endast 100:- ar du 1O st blandade ex. av äldre nummer

att delta samma dag i sitt program, varvid Buckard svarade

av patriotiska tidningar.

ja. Vad denna proffstyckare inte räknat med var att också

Du kommer att a: SO-kuriren,

Sveamål, och

SDs Anders Klarström blev inbjuden. Så fort Buckard fick

Gjallarhornet.

veta detta avböjde han det hela!!!

Sätt in 100:- på pg nr: 23 45 65-0 "Gamla tidningar" så

Jo, jo

har du din kvällslektyr fixad för flera kvällar framöver.

Invandtingsförespråkarna

tomma tunnor bullrar mest.
måste tydligen upplyfta sin argu-

Om du redan råkar ha en del nummer hemma så tänk på

mentationsnivå

att eventuella dubbletter

20:00 gick det ju bra med tre personer mot Anders!

blir perfekta julklappar, eller var-

med kvantitet, vad de saknar i kvalitet. I

för inte ge bort en bunt till någon. Garanterat uppskattat.

Minister struntar i demokratin!
Vi har ju begåvats med en ny invandrar minister; Birgit

Detta trots att ekonomin nu är värre än någonsin, t.ex.

Friggebo. Hon har satt demokratin

arbetslösheten ökar dramatiskt! Det krävs dock ett riksdags-

invandringen

ur spel och förklarat att

åter skall öka, beslutet från 1989 har upphört

att gälla!

iIndianerna sto
•••
o

~
Qj

~

beslut för att ändra beslutet från -89, men det struntar alltså
Friggeboden i.

RED

Vi ber om ursäkt
Efter att än en gång ha
blivit kraftigt försenade
med utgivningen av
SO-Kuriren har vi på
redaktionen full
förståelse för ett visst
missnöje från våra
läsare.
Detta beror dock inte på
slarv,lathet el.likn. Vår
möjlighet att trycka upp
en tidning med kort varsel
efter valet var helt enkelt
omöjligt p.g.a. att
valkampanjen 1991
nästan tog musten ur vår
ekonomi. Vi fick helt
enkelt prioritera lokalhyra,
teleräkningar osv.
Dessutom vet alla våra
medlemmar vid det här
laget om att vårat
partikansli blev attackerat
på valnatten och att bl.a.
datautrustningen (som
denna tidning görs med
hjälp av) blev delvis
förstörd.
Som ni kanske förstår
kostade det stora summor
pengar att reparera all
denna utrustning och det
är tack vare offervilliga
människor som skjutit till
kapital som vi nu återigen
kan ge "gärnet" inför valet
1994.
Det innebär också att
nu när Du håller detta ex
av SO-Kuriren i din hand
så är vi redan i full gång
med att framställa
nummer 16 av "Kuriren".

Vår tidsplan för
utgivningen av nummer
16 är att den ska komma
ut i slutet på februari eller
början på mars.
Efter det är det
redaktionsledningens
förhoppning att tidningen
skall komma ut en gång
per månad.
Men för att detta skall
kunna fungera bra, vore vi
tacksamma om du som
sympatisör ville sätta in
ett valfritt belopp på vårt
postgiro 23 45 65 - O och
märk talongen SDK så
kommer pengarna att gå
till en fortsatt utgivning av
Kuriren (fast med en
mycket tätare utgivning.)
Gabriel Wikman
Ansvarig utgivare

ETT MÅSTE FÖR ALLA SOM VAR
MED, MEN ÄVEN FÖR DE SOM VAR
FÖRHINDRADE.
FILMEN

7. SEPTEMBER
Denna film innehåller dels några glimtar
från demonstrationen på
Engelbrektsdagen , den 27 April
19910ch sedan bilder från stora delar
av demonstrationståget den 7
September. Den innehåller även hela
talet av Frans Schönhuber och hela
talet av Anders Klarström samma dag.
Videokassetten kostar 175:- vilket
sättes in på vårt postgiro,

234565 - O.

BESTÄLL NU!

GIV
AKT!
BEGRAVNING ...
I all tystnad gick så
ett av Sveriges
regementen i graven.
Den 19 December förra året
gjorde de sista beväringarna
någonsin (?) Militär Utryckning till
Civila Kläder på 13i Örebro.
Beslutet som togs av den
Socialdemokratiska regeringen
om att lägga ned 13 (och 117samt
111) i Juni -92 har av den nya
regeringen påskyndats till det
yttersta.
Livregementets Grenadjärer är ett
av Sveriges äldsta regementen,
och som vart med vid många
segerrika slag, vid Lund, Narva,
breitenfeld, Kliszow, och Leipzig,
men även Poltava och Rysk
krigsfångenskap.
Traditioner kan förvisso vara ett
skäl till att vi skall ha kvar våra
regementen, men går man vidare
kan man fråga sig vem som nu
skall utbilda Närkebrigaden, 12,
14? nej sanningen är nog den att
även brigaden läggs ned.
Vi kan härmed i ytterligare en
fråga konstatera hur de
etablerade maktkorrupta
politikerna använder vackra
slogans i valtider som sedan
övergår i floskler vid makttider.
Anders Björck har låtit göra
gällande att fler regementen står
på tur.

Sveket går vidare,
men det gör även kampen.

Glöm ej!
Postgiro 23 45 65 - O
För ett stort eller litet belopp

PARTIBUTIKEN
••

o

KOP VART
PARTIPROGRAM:
Varje medlem bör ha ett exemplar för
att kunna läsa om var partiet står
i olika frågor. Beställ genom att
sätta in 30:- på pg. 23 45 65-0.
Märk talongen "partiprogram".

••

••

FOR
SVERIGES

BÄSTA

••

••

SD:S VALKANDA KLISTERMARKENlll
På gator och torg syns våra
glada klistermärken. Visst blir du
själv glad
när du ser ett

SD-märke på stan! låt andra
erfara samma glädje, köp våra
klistermärken i sorterade buntar

om 100 st. Pris 50:- per bunt.
Insättes på postgiro: 23 45 65-0
"Klistermärken"

••

SDANLAGGER
MOTELDl
Beställ vårt nya skoibladspeciellt framtaget för att
delas ut i skolor- och sprid
det till så många som möjligt.
Pris: 50:- per 100 st.
Insättes på postgiro 23 45 65-0
"Skolblad"

"SISTE SVENSKEN" & "INDIANERNA"
Våra mycket populära bildekaler finns fortfarande till försäljning. 30:- st. Skriv vilken du vill ha.

MORGONDAGENS
BSS -Ett försök att väcka debatt.
Det här är svensk nutidshistoria. läs om hur den svenska nationalismen fick sin moderna form. 250 välfyllda sidor, med allt om hur BSSbildades och om män-

HISTORIEBOK
niskorna bakom. Boken kan användas som läromedel
i studiecirklar. Vi hjälper gärna till med information om
hur du startar en! 99:- Pg: 2345 65-0 "BSS-Ett försök"

..Detta vill
SVERIGEDEMOKRATERNA
• Stoppa massinvandringen
Sverige måste kraftigt begränsa invandringen, samt hjälpa invandrare som
vill flytta tillbaka tiWsina nemiänder. Utvisa alla kriminella invandrare.

• Skärp straHen för grova och upprepade brott
De som grips för grova brott, som rån och misshandel, släpps fria alldeles för
snabbt. Att frige någon som skadat en människa allvarligt, efter halva strafftiden är inte försvarbart i något fall.

• Sanera den svenska ekonomin
Den svenska byråkratin sväljer varje år enorma belopp, samtidigt som vi
skänker bort pengar till militärdiktaturer, och miljardbelopp öses över
lyxflyktingar från andra sidan jordklotet.

• Stärk familien
Det skall inte vara nödvändigt för en familj att dubbelarbeta för att ha råd att
leva. Barnfamiljer skall ges ekonomiska möjligheter att låta en av föräldrarna
vara hemma med sitt barn.

• Arbete åt alla
Satsa på småföretagarna och verka för att svenska företag investerar
Sverige, istället för i Europa. Alla svenskar har rätt till arbete.

• Bostäder åt folket
Idag byggs bostäder som vanligt folk inte har råd att bo i. Det är inte acceptabelt. Bygg bostäder som folk vill ha, och har råd att betala för. Stoppa förturerna för "flyktingar", det är svenskarna själva som skall ha förtur till sina
bostäder.

• Vård och äldreomsorg
De pengar vi idag öser ut tilr u-hjälp, massinvandring och byråkrati räcker
mer än väl till för att få en fungerande vårdapparat.

• Bättre skola och utbildning
Skolan skall inte bara lära eleverna "matte och engelska", den skall också ge
dem en grund att stå på, vad gäller etik och moral.

• En levande landsbygd
Stoppa utarmningen av landSbygden. En väsentlig del av vårt kulturarv ligger
hos de som arbetar där.

• Nei till EG
Svenska folket måste få säga sitt om en EG-anslutning. Ett så stort beslut måste
debatteras offentligt innan en anslutning kan vara aktuell. Sverige skall inte
styras från Bryssel.
...•

