VÄLKOMMEN
Bäste läsare,
Denna gång är det åter Stockholms och
Göteborgsredaktionerna
som stått för
produktionen
av tidningen. Vi hoppas
naturligtvis att ni ska tycka om vår tidning som vi försökt göra uppkäftigare än
någonsin denna gång. Hela sommaren
har det ju varit ett herrans liv om invandring, "rasism" och invandrarvåld.
Tyvärr försöker man även smutskasta
SD och skriver med stora rubriker om
någon som blivit inblandad i bråk varit
SD-medlem. Oftast har det varit rena
lögner från massmedias
sida (vilket vi
aldrig får genmäla emot). Och ofta har
media gett helt felaktiga versioner av vad
som hänt. Man har t ex förtigit att det i
T rol1hättan varit en ytterst segregerad
stämning med skarpa motsättningar som
växt fram under flera månader. Men så
länge det rört sig om invandrargäng som
misshandlat
folk har myndigheterna
stått med armarna i sidorna och media
tigit. När till sist ett större gäng svenskar
samlar sig för att ge igen blir det ett
enormt liv om allt våld. Vi försvarar
naturligtvis aldrig våld oavsett vem som
drabbas, men myndigheterna
idag provocerar fram våld genom sitt orättvisa
sätt att behandla oss svenskar i vårt eget
land. Nu står vi inför tidernas kollaps av
ekonomin och vårt land har nästan helt
tagits över av främlingar. Detta innebär
att en ändring måste komma till stånd.
Annars kommer vi lämna över ett mardrömsamhälle till våra barn. Vi nationalister kommer
(förhoppningsvis)
att
kunna se våra barn i ögonen och säga att
vi gjorde i alla fall vad vi kunde medans
det ännu fanns en chans. Svenskar
vakna, snart är det för sent. Från det ena
till det andra: missa heller inte Ung Front
nr 2 och SD-88-91,
skriften om SD:s
bakgrund. De finns ute till försäljning nu!
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Fähundarnas sammansvärjning!
Visst är det härligt att få leva i en demokrati!
Rättvisa/ vidsynthet och en öppen/
fri debatt i alla frågor präglar
ju som bekant vårt samhälle.

Skämt åsido. Jag önskar att det vore
så. Rubriken på min ledare denna
gång kunde lika gärna hetat dumskallarnas sammansvärjning
för jag tror
att de flesta av våra motståndare
helt
enkelt inte begriper bättre. De bereder sina egna barns undergång.
De flesta av er såg antagligen sommarstriptease
där Bert Karlsson mötte
Bengt Westerberg.
Till att börja med
blev jag beklämd av Berts ynkliga försök att sitta på två stolar. Ibland låter
han precis som vi när han tar upp problemen
med flyktingpolitiken
men
hur vill han då lösa det? Han vill inte
stoppa
invandringen,
han
ägnade
nästan hela programtiden
åt att beklaga att regeringen körde ut så många
och bara släppte in 2 % av alla som
sökte asyl. (Fel på alla punkter och
mot vad han själv säger i andra sammanhang).
Vad vi vill hoppas
jag
ingen missat: stopp nu och hemsändande av hundratusentals
syd och
utomeuropeer.
Besk medicin för vissa
spröda öron men det enda som kan
rädda vårt land. Om inte invandrarverkat dragit sig ur hade Bert förmodligen själv än idag drivit flyktingförläggning och skott sig på skattepengar. Det parti han företräder har en del
som otroligt nog röstar på dem för att
de tror att de vill stoppa invandringen. Nu har de snart gått igenom en
hel valperiod och varit regeringsunderlag för en regering som fört den
värsta
politiken
någonsin
på det
området, med Nyd:s passiva stöd. Ja
det hade inte varit möjligt utan deras
medverkan.
Det räcker för mig, bort
med dem!
Ynklig var även Janne
Josefssons
som gjorde de reportage
han ville ha. Han hade åkt till
Marstrand
och Trollhättan
för att
avslöja hur hemska, dumma och allmänt vidriga alla som trots han och
hans gelikars hjärntvätt
inte vill bli
kulturberikade
är.
Men ynkligast av de alla var naturligtvis herr Westerberg. (Som väl ger
svenska folket sin bästa 50-års present

i retur genom att stanna kvar som
ledare för folkpartiet
över valet).
Karin som profilierat
sig som det
mångkulturella
Sveriges
försvarare
nr: 1 visade hur lite framåt han egentligen tänker. Westerberg sa bl a: "Det
finns ingen kommun som behövt dra
in på sin övriga verksamhet på grund
av det skälet" (flyktingåtagandena).
Driver han med oss? Flera kommuner
håller nu fullständigt på att gå under
med skulder och underskott samtidigt
som de belastas med tiotals miljarder
direkt, förutom att staten i övrigt ej
klarar att bistå kommunerna
eftersom hela samhället går på knä, mycket beroende
på flyktingpolitikens
kostnader. Han sa även: "PÅ många
sjukhus är det ju invandrare som sköter om våra gamla, e tc " Ja, arbetskraft har vi ingen brist på. Men han
som vice statsminister (med åtminstone en fil kand i ryggen) vet väl att problemet idag är att landstingen
och
kommunerna
saknar
pengar
att
anställa tillräckligt med personal. För
samtidigt som allt tyngre flyktingåtaganden påtvingat från invandrarverket håller på att knäcka kommunernas ekonomi. Han, som vice statsminister och en av landsförräderiets
huvudaktörer
har egentligen
aldrig
satt sig in i konsekvensema
av den
politik han företräder. De (proffstyckarna) kan prata så vackert om solidaritet, rikedom i det mångfaldiga, e te
men det är tomma fraser som är en
svag tröst, ja nästan ett hån gentemot de svenskar som lever i bostadsområden med kanske 60-70% utom /
sydeuropeer.
Vilket nu uppstår överallt!
Massinvandringen
håller på att
fullständigt slå sönder vår en gång
trygga, harmoniska tillvaro, vårt folkhem.
I t ex Götene krigar nu grupper
från forna Jugoslavien mot varandra
så att folk knappt vågar gå ut på
gatorna.
Aggressiva
invandrarbarn
lyssnar på Public Enemy (med texter

om att skjuta alla vita), klär sig i Tshirts med texter som "År 2000 tar vi
över" eller "Black power". När de gör
sig skyldiga till misshandel, våldtäkter
ja t om mord då tiger oftast massmedia. Myndigheterna
accepterar invandrarvåldet och utdömer knappt några
straff alls om du har "rätt" bakgrund.
Ta t ex svensken som stacks ned
,oprovocerat,
aven
invandrare
på
brygghuset
i Stockholm.
Han dog
men inte hördes då några högstämda
tal om "att ta itu med våldet" från
våra kära folkvalda. Eller när patrioten
Fredrik Palm i augusti 1992 mördades
av några latinamerikaner,
de fick
knappt något straff alls. Han dog i
armarna på sina föräldrar.
Massmedia
då? Tja, Aftonbladet
skreven
artikel med underrubriken:
"var han bara en svensk rasist som
fick vad han förtjänade?"
I övrigt,
tystnad. Men, när en Somalier efter
månader av upptrappning
av våld i
Trollhättan
drar kniv och hotar en
grupp svenskar. Ni hörde väl hans
kompis somj sommarstriptease
sa att
om han hade haft en kniv eller ett
vapen hade han dödat
en svensk.
Hans kompis hade en! Då, drar reportagereamen in på sjukhuset där han
ligger. Media från hela Sverige kommer på plats. Det talas om stränga
straff för att visa att våld, det tolererar
vi inte.Yar finns rättvisan? Den finns
inte, vi kan aldrig vänta oss att bli
rättvist behandlade, vi svenskar, vårt
eget
samhälle
är
emot
oss.
Fähundarna gör allt i sitt krig mot det
svenska folket. Ingen politisk rörelse
som inte kan visa upp samma fana'tism
och skoninglöshet
kommer
någonsin kunna krossa det mångkulturella samhället. Vi SD:are har rätt,
det bara är så. Frågan är bara hur långt
det ska behöva gå innan tillräckligt
många förstått det. och dumskallarnas
herravälde kan brytas.

BEFOLKNINGSPOLITIK

Har svenska folket någon framtid?
IIViär till början eniga om den fara för vår folkstamI som den
pågående fruktsamhetsnedgången innebär. Vi kunna här stå
mer eller mindre pessimistiska ... Eniga är vi också om nödvändigheten aven positiv befolkningspolitik i syfte att förbättra för
familjebildning och barnafödande. II

Så sa professor Gunnar Myrdal i ett
uppmärksamat radiotal på 3D-talet.
Redan då varnades för de kraftigt
sjunkande födelsetalen hos vårt svenska folk. Då var ännu debatten fri i
dessa frågor och västvärldens onda
samvete för händelser under andra
världskriget hade ännu inte satt en
emotionell mur mot varje resonemang kring befolkningsfrågor.
Frågan är dock, var det endast en
liten klick extremister som då höjde
ett varnande pekfinger mot den pågående utvecklingen? Knappast, snarare
tvärtom. Stora delar av vetenskapen i
Sverige stod bakom Myrdal i hans
slutsatser. Där fanns en hel uppsjö
professorer med namn
som Sven
Tunberg, Georg Andren, Nils Von
Hofsten, Arvid Runestam, och Gustaf
Åkerman. För att inte tala om mängder med ledande politiker inom alla

partier. Då var alltså situationen oroväckande. Man kan idag konstatera
att Myrdal fick rätt i allt. Sedan 30talet har inte det svenska folket ökat
med en enda person. Däremot har vi
utsatts för en demografisk bomb.
Massinvandringen utgör inte främst
en fara för svenska folket genom de
synliga problem vi ser dagligen i form
av våld, ekonomiskt armod för vårt
folk, e tco Utan genom de enorma
födelsetalen folken från tredje världen uppvisa. Det går med lätthet att
förutsäga att även om massinvandringen idag stoppades helt. Så kommer etniska främlingar dominera
befolknings bilden helt om bara några
decennier.
Problemet är alltså mycket värre än
vad de flesta idag vågar eller förmår
inse. Ett sunt och friskt folk kännetecknas aven god befolkningstillväxt.

Då krävs en politik som uppmuntrar
till barnafödande. En hel rad konkreta
åtgärder krävs:
• Ekonomiska åtgärder som stimulerar till
barnafödande och familjebildning.
• En social och moralisk upprustning.
Tvinga inte ut de kvinnor som vill vara
hemma med sina barn i arbetslivet.

• Repatriering av hundratusentals etniska
främlingar.
Att ta upp denna fråga är inte som
frågan om t ex flyktingpolitikens
kostnader särskilt populistisk. Men en
nationell rörelse som verkligen ska ta
ansvar för Sveriges folk måste driva
denna fråga.

Är detta framlidens "svenska" kärnfamilj?

SIDAN
Hycklande Hasse.
I radions program: efter två, intervjuades i början av september Helena
Bergström
och Hasse Alfredsson
angående deras förestående "informationskampanj" som syftade till att
hjärntvätta svenska skolelever till att
tro att massinvandringen
är något
bra för Sverige.
Avslöjande
var
Alfredssons svar när reportern( som
för ovanlighetens skull var en vettig
reporter och inte fjäskade) frågade:
"men vad svarar ni på kritiken att det
är lätt för er att åk runt och prata så,
ni bor ju inte själva i Rinkeby med
kanske en 20 utlänningar i trappen."
Alfredsson
blev märkbart irriterad
och svarade:" Jag ska väl för fan inte
behöva bosätta mig där för att få
yttra mig i dessa frågor!" Nej, men
det vore kanske välbehövligt för att
du ska fatta något hasse. 100-tusentals svenskar måste däremot göra
det idag som en konsekvens av den
politik bl a du förespråkar.

Svenskar blir överfallna - media tiger!
Sedan många månader
har det
pågått oroligheter och motsättningar
i Trollhättan, liknande som vi ser
över stora delar av Sverige. De har
ofta sin bakgrund i att och ena sidan
militanta invandrarungdomar
trakasserar sin omgivning påhejade av
media, lärare, et c och att svenska
ungdomar känner en rättfärdig vanmakt och vrede över ett samhälle
som inte är till för dem utan för främlingarna. Här följer ett av många
exempel på "kulturberikning"
som
media i stort valt att inte informera
svenska folket om. Sista söndagen i
Augusti var Tony med några kompisar och sin flickvän i Trollhättan. De
beslöt sig för att stanna till vid en
korvkiosk och äta. Där stod ett gäng
invandrare och också en grupp poli-
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ser. Hans flickvän:
-Jag förstår det inte. De viftade med
knivar och påkar helt öppet" och
polisen tog dem inte. Det är väl förbjudit att bära kniv?" ( Det beror på
din bakgrund och politiska uppfattning, reds kommentar)
Plötsligt hoppar invandrargänget på
dem och sparkar ned dem. Tony fick
värja sig mot en machete. En av
hans kompisar blev jagad aven
grupp med knivar och påkar. Han
fick ett jack i benet aven machete.
En annan av dem får en kniv i ryggen . Han klarar precis livhanken.
Polisen stod med armar i kors. En i
gänget säger:
-Jag blev nedslagen mitt framför
ögonen på polisen, fyra meter från
deras bil.
Polisen vägrar enligt vad kuriren
erfar att idag göra något åt saken.
De vill inte provocera invandrarna.
Media finner
uppenbarligen
inte
saken särskilt intressant. De är ju
bara några i mängden av svenskar
som lemlästas, våldtas och får lida p
g a främlingsinvasionen dagligen.
Svenskar vakna innan det är för
sent!

Feta bidrag vräktes över
tungt kriminellt belastad
"flykting"
Hassan har varit i Sverige ett längre
tag. I början av 80-talet gjorde han
sig skyldig till upprepade bedrägerier, t ex fastighetssvindlerier.
H an borde därför vara en av de kriminella flyktingar som enligt vad
vissa påstår utvisas idag. Så är det
dock inte. För mannen lever här än
idag. Under
perioden 920116930120 fick han följande socialbidrag:
920116 11.253:uppehälle+hyra
920121 11.127:uppehälle+hy

920304
920317
920423
920520
920618
920622
920716
920820
920904
920917
921016
921015
921118
921125
921130
921204
921204
921208
921223
930107
930120

912:elräkning
11.544:uppehälle+hyra
9.160:uppehälle+hyra
12.955:uppehälle+hyra
15.553:uppehälle+hyra
3.026:tandvård
15.383:uppehälle+hyra
14.131:uppehälle+hyra
1.500 :matpengar
14.131:uppehälle+hyra
14131 :uppehälle+hyra
419:tandvård
6.681 :uppehälle
1.200:- arvode, lägenhetsförmedling.
724:elräkning
885:telefonflyttning
225:poständring
6.519:flyttkostnader
11.181:uppehälle+hyra
1.500:matpengar
9.768:uppehälle+hyra

Tilläggas kan att personen innan
denna period fick 11 .800:- för flyttningskostnader två gånger i ganska
nära följd. Detta trots aktiviteterna i
sådana sammanhang han tidigare
uppvisat. Frågan är hur många sådana här saker som pågår men som
hemligstämplas
av invandrarverket
och andra myndigheter?
Politikerna kan fortsätta att avfärda
obehagliga fa!s1a som vandringssägner så länge som massmedia agerar
lydigt redskap åt regimen. Och så
länge inte fler svenskar reagera och
går med i SD. Att människor i dessa
dagar kan behöva få socialhjälp i
utsatta situationer är inte i säg alls
konstigt. Men så desto viktigare att vi
reserverar skattepengarna
på de
svenskar som verkligen
behöver
dem. Och inte på fifflare utifrån.

Å~~~T~~.Å~~~T~~.Å~~~T~~.Å~~~T~~.Å~~~T~~.Å~~

Urider 20? Gå med i SDUI
Det kostar bara 50:-, och betalar du nu gäller medlemskapet resten av året,

PLUS HELA 1994!!!

Utvecklingen av SDs politiska program pågår ständigt genom utarbetande av olik
Sedan 1992 finns ett handlingsprogram i EG/EU-frågan. Just nu pågår utarbetande (
politiska program. SD-Kurirens läsare är välkomm

Kulturen formar, påverkar människorna och har därigenom
en avgörande
betydelse
för samhällets
utveckling.
Med kultur kan avses antingen företeelser som musik, litteratur, dans, osv.
Eller levnadssätt,
traditioner
och förhållningssätt
människor
emellan.
Dessa två grenar påverkar
givetvis
varandra i hög utsträckning. Det är av
hög vikt att det finns medvetenhet
och
tanke bakom den statliga kulturpolitiken. Ett mål mot vilket man vill sträva.
Dagens sk kulturpolitik som bedrivs av
samtliga etablerade partier medverkar
till att skapa rotlösa, identitetslösa
och
olyckliga människor.
Stora belopp betalas årligen ut till stöd
för olika invandrarorganisationer,
tidningar på olika hemspråk, marxistiska
tidningar
och
flumklubbar,
etc.
Samtidigt
görs mycket
lite för att
understödja
olika projekt för vår nordiska kultur. T ex våra hembygdsföreningar kämpar för vår kultur med små
resurser. Det är symptomatiskt
att alla
tänkbara kulturella
avarter accepteras
och t o m hyllas. Man är en häftig, kul
typ om man t ex är narkoman eller kriminell. Samtidigt som de som verkar
för god moral eller är nationalister ofta
förlöjligas eller misstänkliggörs.
Kultursabotörer
som: Jonas Gardell,
Claire Wickholm, Kristina Lugn, Papa
Dee, Alexander
Bard och Dr Alban
höjs till skyarna som goda samhällsförebilder för det uppväxande
släktet.
Samtidigt så känner många svenskar
knappt till stora personer i vår svenska
historia som Esias Tegner, Erik Gustav
Geijer eller Wilhelm Petterson Berger.
Sverigedemokraterna
har som mål att
ändra på dessa missförhållanden.

Invandrarkulturer
lyfts
fram
och
omhuldas
i mängder
av program.
Numer upptar invandrarnas egna program en stor del av mediatiden. Vissa
utländska TV-kanaler visar dygnet runt
fördummande
populärmusikaliska
inslag. oftast utan något meningsfullt
innehåll. Där förekommer
det ofta
aggresiv,
rasistisk
propaganda
från
olika amerikanska
negergrupper.
De
kulturprogram
som
produceras
i
Sverige är i allmänhet en lekstuga för
diverse 68-marxister.
SD vill stoppa den internationalistiska
och marxistiska
indoktrinering
som
pågår från medierna. Istället ska foster-

ländskhet
och patnotlsm
betonas.
Program och filmer som visar goda
delar av den svenska, nordiska och
nordeuropeiska
kulturen ska prioriteras.Förebilder till det uppväxande släktet ska vi hämta ur vår ärofulla historia.

MUSIKEN:

Europa har i den klassiska
musiken ett rikt arv av högkvalitetsmusik. Problemet är att denna musikform kräver en successiv tillvänjning
eftersom den ställer krav på lyssnarna
att koncentrera sig mer än i de treminuterssekvenser
som populärmusiken
tillvänj t ungdomen att klara av. Tyvärr

, handlingsprogram. Ä ven partiprogrammet ska redigeras vid 1994-års årsmöte.
v program gällande miljö och kulturfrågor. Här följer förslag till delar av SDs kultu
la att höra av sig med synpunkter på innehållet.

tur medverkar till att skapa sjuka levnadsideal i retur.
All sk kubism, avantgardism, e tc hör
inte hemma
i ett sunt folkhems
konstmuseer. Snarare i papperskorgen
eller som returpapper. Desto angenämare är däremot verken från våra
stora konstnärer
som t ex Anders
Zorn,
Carl Larsson
eller Bruno
Liljefors. T ex den sistnämndes
hyllningar till vår vackra, nordiska natur
skapar respekt och hänsyn för naturen hos folket. Konstskolornas
stora
inslag av marxister ska motverkas och
dessa ersättas med lärare som uppmuntrar till konstnärliga hyllningar av
vårt
nordiska
människoideal.
Offentliga platser bör smyckas med
statyer som gör likaså.

har den klassiska musikformen
på ett
liknande sätt som konsten degenererats under 1900-talet. Atonalism
är
oväsen. Den afroamerikanska
musiken stora genomslag i världen innebär
en kulturell tillbakagång på 1ODD-tals
år. l texter uppmuntras
i stort sett
enbart sentimentalitet,
ytlighet, dålig
mor(il och lågstående
levnadsideal.
Som en positiv motvikt framstår den
populärmusik
innehållande nationella
texter som bland ungdomen idag håller på att göra mode av nationalismen. Dock är det primitiva inte desto
mindre framträdande
även i detta fall.
Musiken har degenererats
till att i

stort sett enbart innehålla rytm. Ett
stort förfall ovärdigt den nordiska
människan.
Sverige har med Franz
Berwald, Petterson Berger och Hugo
Alfen kompositörer
som väl speglar
det nordiska och svenska sinnelaget.
Folkmusiken likaså. Bland den lättare
musiken
har T e x Evert Taube,
Bellman och Fred Åkerström
gett
Sverige ett gott musikarv.

KONSTEN:

Anarkistiskt målarkludderi utan sammanhang
eller ordning
upphöjs idag till hög konst. Sjuka
hjärnor
och
levnadsideal
skapar
depraverad och galen konst som i sin

~
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Under de fyra senaste månaderna har vi hållit fler och
större möten, sålt mer material, delat ut mer flygblad, satt
upp mer affischer och agerat mer rikstäckande än
någonsin förr. Det har också gett resultat. Nya sympatisörer och medlemmar strömmar nu till i mängder.
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6-JUNI: vår nationaldag
högtidlighölls
i år även i
Göteborg och Sundsvall förutom i Stockholm. I Sundsvall
hölls en lyckad demonstration och möte med tal av distriktsledare: Andersson. 6-junimötet i Stockholm var en
stor framgång. På förmiddagen angreps dock några
SDare utanför partikansliet av ett gäng anarkister som
stått och lurpassat i en trappuppgång. Någon åtgärd från
våra sk myndigheters sida är givetvis inte att vänta. Och
pressen teg om det (betänk om det varit tvärtom-stora
rubriker om det rasistiska våldet, bl a, b I a) Men trots
det, eller kanske tack vare det, kunde mötet genomföras
i en sann kampstämning.
Tal hölls av partiledare
Klarström, Sven Davidsson och Tomas Johansson (se
annan plats i denna tidning ). Konferencier var Ing-Marie
Dahlström
från
Eskilstuna.
Mötet
ägde
rum
i
Rålambshovsparken
och samlade
mellan 400-500
anhängare.
Kamphelg i Dalarna:Veckan
efter nationaldagsfirandet
samlade vi en hel del lyssnare på ett möte i Hedermora i
samband med en kamphelg där även mycket material
spreds i Säter och Smedjebacken.
Sommarlägret i Småland: SDs första sommarläger. Det
var ett klart, stort ungdomligt inslag på lägret men även
en del äldre. Enorma mängder propaganda spreds över
Småland under dessa tio dagar i mitten av Juli. Pressen
var naturligtvis mycket intresserade för att kunna komma
ut och fota och hitta på historier om vapenövningar och
förberedelse för krig och liknande. Men ändamålet var att
skapa kamratskap, öva deltagarnas politiska kunskap,
sprida mycket propaganda och få ut vårt folk i vår vackra
svenska natur för att göra dem medvetna om vilket vackert land vi håller på att förlora. Alla de målen uppfylldes.
Bland de många aktiviteterna minns deltagarna nog särskilt mycket torgmötet i Kalmar där stora mängder åhörare lyssnade på Klarström tal. Det skrevs flera sidor i
Barometern och Kronobergaren. Viktigast av allt var nog
att vi härmed lagt grunden för en mycket mer omfångsrik
verksamhet. Sommarläger måste bli en tradition liksom
midvintermarscher och alla tänkbara former av friluftsliv i
partiets regi. Ett mer utförligt reportage om sommarlägret
hittar ni i UNG Front nr 2.
ALMEDALEN:Vi
höll som en del av er säkert minns
möte på partiledarveckan
i Visby under valrörelsen
1991.1 år var det dags igen. Vi höll vårt möte på måndagen efter de andra partierna. Helgen före hade vi ägnat
åt att flitigt sprida reklam inför mötet och sälja SO-material. Det var ett mycket positivt mottagande från de flesta
och vi sålde mycket material.

var fullt så förtjusta. Mötet blevmycket bra. Svenska
fanor sattes på en linje framför scenen och hissades
även i flaggstången bredvid. Konferencier blev distriktsledaren för Kristiansstad: Bäckström. Klarström talade i
ca en och en halv timme. Därefter blev det frågestund
där många i publiken ställde intressanta och bra frågor.
Det var även en del invandrare i publiken som uttryckte
uppskattning om vad som sades. Gotlands Tidningar var
efteråt i alla fall inte hetsande och hatiska i sin rapportering.
Antalet lyssnare: ca 100.
Västkustturnen:
Direkt efter Gotland
begav
sig
Klarström till Göteborg för en västkustoffensiv. Första
anhalt blev Halmstad.Torgmötet på storatorget hördes av
många som var ute. Hallandsnyheter skrev inget alls, det
var förmodligen för bra. Men det spreds även tusentals
flygblad som resulterade i god medlemstillströmning.
Distriktsledare för Halland:Fredner
förbereder nu en
omfattande kampanj över landskapet. Nästa möte hölls i
Göteborg, mitt i centrum i Brunnsparken. Det var mycket
folk som lyssnade.
Därefter hölls även möten i Borås, Alingsås och Mölndal
på liknande sätt och med stor framgång. Samtliga utan
någon som helst opposition.
Det var de större händelserna. Men i övrigt kan rapporteras att SD-Stockholm även genomförde flera lyckade
nattsändningar med telefonväkterier i närradion.Och att
det i flera kommuner genomförts kampanjer som vållat
intensiv debatt bl a i Norrtälje. Flygblad och propaganda
har spri dits som aldrig förr och sammanlagt torde det
snarare vara mer än mindre än en halv miljon flygblad
som delats ut under sommaren.
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Oktober: Möten i Trollhättan och Göteborg.
Datum:9.oktober.
Trollhättan: Plats: drottningtorget. Tid:15.00. Tal av partiledare Klarström.
Göteborg:Plats:Götaplatsen.Tid:21.00.
Tal av Partiledare
Klarström, vice partiledare Hallgren-Bengtsson,
m fl.
Därefter någon form av konsert-fest.Bussar går från de
flesta ställen, b I a Stockholm. Ring kansliet för mer information.
Kamphelg i Örebro.Stort
sen.

planeringsmöte
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inför valrörel-

November: Demonstration
i Stockholm
6-november
arrangerat av SDU. Demonstration
Stockholm
30november.
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INSÄNDARSIDAN
Från VPK till nationellt medveten ...

En förbannad
svensk ...

En ropande röst i
öknen

Hösten 1976 gick jag med i kommunistisk ungdom, VPK:s ungdomsförbund. Efter 12 synnerligen aktiva år
la jag av, gick ur VP-91 och nu mars
-93
blir
jag
medlem
i
Sverigedemokraterna.
Hur är denna
omsvängning möjlig?
Jo, två saker har hänt: jag har förändrats och omvärlden har förändrats.
Det jag tyckte var rätt 1976 är inte
automatiskt rätt 1993. Detta faktum
börjar fler och fler inse och många
människor i Sverige ifrågasätter alltmer invanda mönster och åsikter.
Inför en verklighet som blir alltmer
kaotisk
och
främmande
börjar
många se sig om efter alternativ.
Jag är fullständigt övertygad om att
enda sättet att vrida utvecklingen
rätt i Sverige är att arbeta partipolitiskt (och inte bara i enfrågerörelser som naturligtvis har
sina fördelar).
Man måste
kunna se helheten. Det parti
som idag har detta helhetsperspektiv
är
Sverigedemokraterna
och
därför väljer jag att organisera
mig här.
Naturligtvis finns det enstaka frågor där jag inte delar partiets uppfattning men det gäller ju
alla
människor
i alla
partier.
Helheten är viktigast.
Följande borde stämma till eftertanke. Jag är ett barn av 60 och 70
talens vänstervåg.
Om jag, som
aktivt arbetat fQr en fri invandring,
som hållit studiecirklar i socialism
och varit övertygad kommunist, om
jag kan byta åsikt så innebär det att
större delen av svenska folket, som
aldrig varit så engagerade, också
kan byta åsikt. Den nationella iden
ligger rätt i tiden och är, tror jag, förutsättningen
för att Sverige ska
komma på rätt köl. Alltfler kommer,
som jag, att inse detta. Så mitt i den
samhällsupplösning vi befinner oss i
finns det anledning till en framtidstro. Kanske är vårt samhälles kris
förutsättningen för att något nytt och
bättre ska kunna växa fram.
"Numer nationalist. "

Att jag som en vanlig svensk kille
inte blir tagen på allvar när jag
vädrar mina åsikter, ja det är man ju
van vid när det gäller våra nysvenskar, flumiiberaler och äckelkommunister. Men att folk av mitt släkte,
svenskar, ser nedlåtande på mig är
obegripligt Ty dem jag talar om är
de fina och välutbildade. För när jag,
en vanlig arbetare, ska tala och det
kommer fram att jag bara är en
arbetar-Svensson. Så ställer de sig
frågan:
" Vad kan den här mannen?"
Dessa
bildade
anser

Jag har fått den uppfattningen att
svenska
politiker,
journalister
i
massmedia inte är opartiska. Dom
följer dem som har den största makten i landet. Och de medborgare
som har en annan uppfattning skall
också tigas ihjäl eller förföljas. Vi tar
t. ex. Sjöbo i Skåne. Vi känner alla
deras åsikt när det gäller invandringen. Journalister har använt åtskilliga kränkande ord mot befolkningen
där. Skulle samma ord ha riktats
mot en invandrare så skulle de ha
blivit anmälda för rashets. Hur kan
ett land som Sverige spåra ur på
detta sätt? Den största delen av oss
svenskar känner sig som främlingar
i sitt eget land. Vart har yttrandefriheten tagit vägen? Var finns våra
rättigheter? Kan vi få plats på
sjukhus om vi blir sjuka eller
en plats på pensionärshem
när blir vi gamla? Har vi rätt
till en värdig död, när den
dagen kommer? Varför får
vi svenskar på gräsrotsnivå
aldrig komma till tals i
massmedia om dessa för
oss så viktiga frågor? Vi går i
ständig ängslan och oro inför
allt detta vi inte får svar på.
Kan någon hög lönade politiker
svara på dessa frågor?

Skriv till insändarsidan-du ocksål
d e n
största dumskalle, om den bara är
invirad i de erfoderliga betygen, förmer än det skarpaste huvud som
saknar denna dyrbara strut. Alltså är
jag då dömd på förhand. Och när så
är fallet så är vi alla dömda under
klasskampen
och kommunismens
rättvisa och vem vill ha det så.
Ung och arg!
Kommentar:Det är mycket bra att
den frågan kom upp. I vårt samhälle
är ingen förmer än en annan bara
för att man lyckats skaffa sig en
akademisk examen, inget arbete är
finare än något annat. Endast flit
och arbetsamhet befrämjar en mä
niskas status.

Det var allt för denna g/mgen!
Kom ihåg att det är du som läsare
som gör insändarsidan:
med
andra ord - skriv, skriv, skriv!
I nästa nummer vill vi ha ännu
mer insändare att välja bland,
gärna även då från människor
som fått upp ögonen och insett
att det inte kan fortsätta som
idag.
Fatta pennan, säger:

--

EN BRO FOR MYCKET?
8o-talet
var klipparnas
och
bankdirektörernas
tioåriga julafton. Ingenting var heligt. På
allt möjligt skulle det pungslås.
Kommunala
skrytpalats
växte
upp som svampar ur jorden.
Globen byggdes. Det onödiga
Bolmenröret byggdes. Det revs
trivsamma
hus och byggdes
kontorspalats,
som idag står
tomma. Ju mer skatterna höjdes, ju mer byråkratparasitismen
ökade
desto mer föll bort av
nytänkande,
produk- Amog<l
tion och hederligt arbe-

Den,
som
startade
Öresundsbroprojektet
i nuvarande form var Deutche bank.
Den banken är redan borta.
Problemen i f d DDR tar alla
resurser. Men en svensk bankdespot fortsätter agitationen för
bro med korkad motivering:
Han talar om kkk=kultur, kommunikation,
kunskap!?
Hans
\
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Klippare, direktörer och
finanshajar jublade, det
arbetande folket måste
betala. Ansvaret för allt måste
bäras av betongpolitikerna,
av
Socialdemokraterna
och borgarpartierna.
Värst av alla 80talets
sjuka
projekt
är
Öresundsbron.
Detta är en bro
ingen vill ha förutom de samvetslösa
intriganter,
som vill
mjölka skattebetalarna
på mer
och mer kapital t e x Skanska,
Euroc,
bankdirektörerna,
det
sönderfallande
Volvo och alla
de som vill sälja ut vårt land till
kreti
och pleti inom
hela
EG/EV.

namn
är
Hans
Cavalli
Björkman. Man kan fråga hur
samma begrepp är hos en kapitaldräng. Jag har träffat endast
en person i Skåne, som önskar
en Malmö-Köpenhamnsbro.
I
övriga Sverige samt Finland och
N orge betyder denna bro en
omväg. Den naturliga direktvägen till kontinenten
går för
dessa över Helsingborg,
eller
med lämplig direktfärja.
Fiskeriorganisationer,
alla
miljögrupper
och ett flertal
experter vid universiteten säger

nej, liksom transportarbetarförbundet, sjöfolksförbundet,
åkeribranshen och ett flertal politiska grupper. Argument för en
bro finns inte. Jag önskar bankdirektörernas bro åt skogen och
konstaterar
samtidigt:
Denna
maffiabro bör skickas åt skogen. Åt helsicke
går annars
sans, förnuft och allmänhetens
förtroende
för
den
makthavande
betongdespotin.
Åt helsicke
försvinner allt sunt ekonomiskt tänkande och
skattebetalarnas
självklara
intresse.
Åt
samma håll försvinner
Östersjöns,
Öresunds
och Sydsveriges miljö.
Till Köpenhamn
försvinner industrier och arbetsplatser. Åt helsicke med bron.
Det kan varje hederlig svensk
utropa.

Det kan vara på sin plats att
påpeka att SD ännu inte tagit
ställning i frågan om Öresundsbron. SD-Skåne har däremot
redan från början drivit en
markerad nej-linje.

Ofta kan man förtvivla inför svenska
folkets passivitet.
Man undrar vem
det är fel på. Mig som en aktivt arbetande nationalist
eller människorna
runt omkring mig som tycks leva med
blindlappar för ögonen och bara försöker leva i sina egna, små världar?
Kanhända svaret ligger i en analys av
olika folks nationalkaraktärer.
Vårt
nordiska folk är i grunden konfliktundvikande
tillskillnad från t ex de
ofta betydligt hetsigare sydligare folken. Det gör också att vi finner oss i
mycket mer innan vi reagerar. I gengäld kan reaktionen när den väl kommer bli desto kraftigare.
Stabiliteten i vår region kan delvis förklaras
med
folkmentaliteter.
Visserligen har vi även här haft stora
krig och oroligheter.
Men om man
betraktar faktorer som i tredje världen
idag utlöser krig och konflikter så har
vi genom förhandlingslösningar
klarat
lösa nog så svåra tvistefrågor
med
våra grannar.
Vår tidigare
befolkningsmässiga homogenitet
och avsaknad av större minoritetsgrupper
med
etniska främlingar har givetvis också
spelat en stor roll i sammanhanget.
Våra landsmäns
politiska
slummer

handlar dock inte bara om
mentalitet.
"När ett folk reser
sig till kamp är det
alltid ett fåtal som
uppväcker
massan"
-Osvald Spengler.

för vårt land och folks överlevnad på
ett relativt fåtal starka personers axlar.
Det har blivit vi som är aktiva, som
inte drar oss undan med några svepskäl, som nu får föra frihetskampen
vidare även för alla de som vill stå vid
sidan.

Att de ännu sovande svenskarna inte agerar är en
sak. Men de som tänka
och känna nationellt och
ändå är helt passiva, dessa
som åser vår nations sönderfall utan att lyfta ett
finger till dess försvar, de
är de verkligt klandervärda.
Olika
sorters
grupper
finns.

Vår sak är det att möta fiendens terror. Vår sak är det att med en fanatisk
vilja kämpa på även när besvikelser
och motgångar som är ofrånkomliga i
en kamp av vår natur möter oss.
Priset vi får betala är högt. Men vi för
också något ovärderligt i gengäld. När
övriga svenskar trampar på i ekorrhjulet lever vi som fria, självständiga
människor i fria människors gemenskap. Vi har en tro, en helig mission
vi ska göra allt för att genomföra. Så
svetsas vi då samman i en fast, beslutsam enighet.

Defaitisterna: är en stor grupp. De
har resignerat och anser att svenskarna får skylla sig själva.
Materialisterna
eller
Individualisterna: De gömmer sig
bakom argument som:"Jag har inte
tid. Fotbollen, rockbandet, fästmön, e
tc behöver all min tid."

Problemsökarna: Det är folk som
alltid söker efter någon detalj i partiet
som hindrar dem att att gå med. " Det
blev ju så lite röster i valet" "Det såg
så hemskt ut på Karl XII-dagen" etc,
etc.

Fegisarna: "Jag vågar inte göra något,
tänk om mina grannar tror att jag är
rasist." " Min flickvän lämnar mig om
jag går med."
Gemensamt för dessa kategorier människor är att de inte tycks medvetna
om hur avgörande vår kamp idag är.
Betänk att internationalisterna
hade
fullständigt fritt spelrum och inte ens
hoppet om en nationell resning fanns.
Så är det som väl är ännu inte. Men
individerna som resonerar enligt ovan
har med varm hand överlåtit ansvaret

Under finska vinterkriget inspekterade överbefälhavare Mannerheim trupperna vid ett frontavsnitt. Han frågade då en av sina mannar; " Soldat, är
ni rädd?"
Soldaten svarade då: "Ja,
jag är rädd. Jag är så rädd att jag
knappt kan sikta för gevärspipan skakar så. Men jag viker inte från min
post."

Viljan hade segrat över rädslan.
Han var en modig man. Argumenten
uppräknade tidigare förekommer nog
i en eller annan form hos de flesta.
Det är inte det väsentliga. Det viktiga
är vad man ändå gör åt saken.
Kapitulerar inför svårigheterna
eller
agerar som en sann svensk. D v s rakryggat och modigt ställer sig till förfogande för sitt lands intressen och går
med i partiet. Viljan måste, precis
som i exemplet med soldaten, segra.
Den starka viljan som är starkare än
rädslan, egoismen och allt annat. Den
starka viljan ur vilken vårt folks framtidshopp ska födas på nytt och svensken åter resa sig.

a atassen
En diktsamling som en gång ingick i den svenska
skolundervisningen, och som borde göra det än,
är Fänrik Ståls sägner. Den skrevs av Runeberg
och handlar om kriget mot Ryssland. (1808-1809)
Min fader var en ung soldat/ den vackraste man fann/ vid
femton år gevär han tog vid sjutton var han man. Hans hela
värld var ärans fält/ där stod han glad var han sig ställt/ i
eld/ i blod/ i frost/ i svälti han var min fader han.
jag var ett barn/ när han drog bort/ sen fridens dag var slut/
dock minns jag hans stolta gång jag minns den var minut/
hans hatt/ hans plym/ den bruna hyn och skuggan från hans
ögonbryn:/ei aldrig går det ur min synt hur härlig han såg ut.
Det hördes snart från höga nord/ när hären ryckte nedI hur
han var käckt hur han var starkt hur i var strid han stred. Så
sads/ han fått medalj också/ det spordes snart att han fått tvåi
ack tänkte jag i hjärtat då/ den som fick vara medl
Och vintern gick/ och drivan smalt/ och det var lust och vår.
Då kom ett bud.Din fader dött/ han dog för ädla sår. jag
tänkte då/ jag vet ej vad/ var stundom ängslig stundom gladi
men mor hon grät tre dar å rad/ så blev hon lagd på bår.
Min fader slöt på Lappas slätt/ sin fana närmst invidi det
sägs/ det var den första gång han blekna sett i stridl På
Uttismalm/ för Gustavs land/ min farfar dog med svärd i
handi hans fader föll vid Villmanstrand/ han var från Carols
strid.
Så var med demI så blödde del så har det ständigt gått: ett
härligt liv de levat dock/ en härlig död de fått. Ack/ vem vill
stappla trög och tung? Nei gå i fält helt varm och ung och dö
för ärat land och kung se / det är en annan lottl
jag är en fattig gosse jag som äter andras bröd/ jag har ej
huld/ jag har ej hem allt sen min faders dödi men klaga ej är
mitt behag jag växer högre från dag jag är en krigargosse
jag för mig finns ingen nöd.
Och lever jag tills jag blir stor; och fyller femton år; till
samma svält/ till samma kamp/ till samma död jag går. Där
kulor vina tätast då/ där skall man finna mig också/ där vill
ock jag försöka gå i mina fäders spår.

Likt den unge soldatgossen måste varje Sverigedemokrat genomsyras aven längtan till att förgöra
det mångkulturella samhället oavsett vilka personliga uppoffringar det kan medföra. Låt nyliberaler
och likaledes vilseledda vänsterflummare förslösa
sin tid och kraft på droger/ skräpkultur och annan
destruktiv smörja så ska vi samtidigt samla samhällets tappraste och bästa för att forma den svenska frihetsrörelsen.

,

TOMAS
T omas Johansson valdes in i SD:s styrelse i år. På nationaldagen höll han ett
bejublat tal i Stockholm, här följer
detta: Folkkamrater Fosterlandsvänner
Frihetskämpår! Idag den 6:e juni för 470
år sedan valdes Gustav Vasa till
Sveriges konung. Efter en lång kamp,
mot utländskt inflytande, kröntes han
efter en mödosam kamp för vårt nationella oberoende. På midsommarafton
1523 kunde han tåga in i Stockholm
som svensk kung i ett fritt land.
Grunden till den svenska nationalstaten
var lagd. Denna stat har allt sedan dess
funnits till och inga främmande trupper
har någon längre tid befunnit sig på
svensk mark. Vi har naturligtvis råkat ut
för en del smärtsamma territoriella förluster. Främst då den östra rikshaivan i
1 808 - 09:års krig. Men det område som
i dag benämns Sverige har inte till
någon del varit ockuperat på snart 200
år och vår vackra huvudstad har inte
sedan Gustav Vasas dagar varit i främmande hand. Detta är något som vi kan
vara både stolta och tacksamma över.
Allt för många folk har alltför ofta fått
göra den bittra erfarenheten att ett land
alltid har en arme, sin egen eller någon
annans. Det har de talrika folken bittert
fått erfara, liksom ukrainare, kroater
moldaver m fl. Samtidigt verkar det
som om denna långa fredsperiod kombinerad med en smått otrolig ekonomisk utveckling som omdanat Sverige
från ett fattigt bondesamhälle till en första rangens industrination, har invaggat
det svenska folket i en falsk tro att freden, friheten och välfärden är för alltid
givna.
Avsaknad av någon form av frihetskamp i kombination med pryl och konsumtionssamhällets
bedövande materialism och en naiv övertro på politikernas förmåga och förnuft måste vara
orsaken till den häpnadsväckande passivitet och/el aningslöshet som det svenska folket uppvisar när allt fler mörka
moln visar sig vid horisonten. Många
verkar varken vilja eller våga sig på att
tyda dessa tecken i skyn och dra de
rätta slutsatserna. De mörka moln som
länge visat sig vid horisonten och som
hotar vår frihet och framförallt välfärd
har nämligen namn. De heter massinvandring,
arbetslöshet,
statsskuld,
moraliskt förfall, massmedia, mm. Det
har länge ansetts vara en etablerad sanning även människor som inte förstår
el. intresserar sig för politik när deras
intressen är hotade. Men inte ens detta
tycks gälla längre. Man kan eller vill inte
förstå att en massinvandring av ekonomiska flyktingar från den tredje världen
urholkar den svenska välfärden efter-

JOHANSSONS
som allt färre av dom kommer ut i arbete, utan istället blir klienter hos socialkontoren. Och dom som har förstått
något vågar ofta inte säga något p g a
åsiktsmonopolets
förföljelse och terror
mot dom som har modet att protestera
mot den pågående massinvandringsidiotin. Åsiktsmonopolet i form av journalister, politiker och proffstyckare har
för länge sedan släppt alla hämningar
när det gäller att förvränga, desinformera, beljuga eller förlöjliga allt och alla
som på något sätt ifrågasätta och protestera mot den pågående "kuIturberikningen" av landet. Men trots politikernas lögner, halvsanningar och mörkläggningsförsök. T rots mediavänsterns
indoktrinerings
och hjärntvättningskampanj. Trots mer eller mindre galna
massinvandringsförespråkare.
Trots alla
proffstyckare och forskare. Trots allt
detta har det under alla dessa år varit
fullt möjligt att genomskåda lögnerna
och propagandan. Den som har öron
han hör och den som har ögon han ser.
Vi Sverigedemokrater
har sett och
hört och framförallt har vi handlat. Vi
har avfärdat oss vårt ansvar och inbjuder andra att komma med i detta fantastiska parti och göra detsamma. Vi
Sverigedemokrater, våra aktiva sympatisörer, de som röstat på oss och en del
andra nationalistiska grupper är egentligen de enda som är helt oskyldiga till
vad som sker i Sverige nu. Vi ser ett
land i förfall och tillbakagång orsakad
av ekonomiskt vanstyre och av massinvandring. En nation som misshandlats i
ett kvartssekel aven motbjudande flum
och låt gå politik. Ett samhälle där det
talats mycket om rättigheter men lite
om skyldigheter. En stat vars rättsväsende håller på att kollapsa och där lag
och ordning har varit en lågt prioriterad
punkt när anslagen skall fördelas. En
hembygd som alltmer urholkas av oinbjudna främlingar från andra världsdelar
och får en att känna sig som en främling
i sin egen stad. Huvudansvariga för
denna utveckling är rikspolitikerna.
Medansvariga är det massmediala etablissemanget,
intellektuell medlöpare
och de flesta kommunalpolitikerna.
Delansvariga är de människor som i val
efter val gett dessa massinvandringsförespråkande partier förnyat förtroende
att fortsätta sin landsförrädiska politik.
Oskyldiga är som sagt var endast vi
nationalister som aktivt bekämpat massinvandringen
och kämpat
för ett
svenskt Sverige. Jag talade tidigare om
de mörka moln som tornar upp sig vid
horisonten. En av dessa bär namnet
statsskuld. Den är idag i närheten av
1000 miljarder kronor. Det är en etta

TAL
följd av 12 nollor. Forskaren och samhällsdebattören Lorence Lyttkens anser
att Sverige har två kanske tre års frist,
som en TBC-patient på sanatoriet innan
sjukdomen bryter ut på allvar. Han
menar att politikerna är kapabla att
vidta de åtgärder som är nödvändiga.
Någon gång mot slutet av 90-talet bör
man därför räkna med en systemkollaps
i kaosteorins anda. Då har statens räntekostnader passerat 200-miljardersnivån.
Då hotas skolor, sjukvård och äldreomsorg. Riket inställer betalningarna. Vad
som då väntar är ett socialt och ekonomiskt ragnarök. Vi kanske då får anledning att utropa: Ragnarök, befriare och
död! Ragnarök död och befrielse, men
också uppståndelse och rening. Måtte
Voluspans profetia i eddan gå i uppfyllelse när han efter katastrofen ser världen för andra gången stiga ur havet,
evigt grön och gudarna samlas på
Valhall och Oden erinrar sig forna hemligheter och Balder vänder åter. Om inte
hotet aven kommande ekonomisk systemkollaps väcker folket fram till 1994års val, kommer uppvaknandet att bli
desto våldsammare längre fram när välståndet är förskingrat, festen är över
och notan ska betalas. Detta blir en stor
tragedi som medför mycket lidande
men det kan också föra det goda med
sig att vi uppleva en nationell renässans
och att ett nytt folkhem så småningom
kan börja byggas upp på ruinerna av det
fuskbygge som kallas det mångkulturella samhället. Det kommer inte att bli
lätt och.det kommer att ta tid. Det blir
en tid när agnarna skiljs från vetet.
Sverigedemokraterna
anser
att
Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärderlig
tillgång. Vi vill inte ha något mångkulture lit allemansland befolkat av rotlösa
och historielösa individer utan etniska
och kulturella band bakåt i tiden. Vi vill
därför successivt vända på invandrarströmmen och inleda ett program för
repatriering av ekonomiska flyktingar.
Avslutningsvis vill jag uttrycka en förhoppning om att vi svenskar även i
framtiden kommer att samlas på detta
sätt för att hylla den käraste symbol vi
har; Sveriges fana, en symbol för vår
urgamla frihet som ofta har fått försvaras med svärd i hand. Må den svenska
flaggan även i framtiden vaja över ett
fritt land och ett svenskt folk! Sveriges
fana håll i ära. Må dess färger bli dig
kära. Bevara Sverige Svenskt!
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Läs Det dubbla sveket:
Det dubbla sveket.
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Skrift från

SVERIGEDEMOKRATERNA
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Ii!

Vart är Sverige på väg? Varför vill
vissa politiker så gärna störta
Sverige i fördärvet?
Läs denna avslöjande skrift!
Ätta sidor i tvåfärg: 15:-

GUSTaV

Vasa FRlheTskämpen!
Läs om hur han befriade
Sverige. Pris: 40:Medlemspris: 30:-
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SD:s handlingsprogram i EG-frågan: 20:-

Läs om varför SD

SO-Dals Ed
Angshögevägen
66800 Ed

Programmet är
författat av Anders
Klartström och ger
dig massor av argument mot Europa-unionen!

motiv:

15:10 st

SO-Eskilstuna
Box 2071
630 02 Eskilstuna
SO-Göteborg
Box 300 36
400 43 Göteborg
Tel: 031-41 7244
Fax: Ring först!
Pg: 38 05 85-0

SO-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge
Pg:204193-7
SO-Höör
PL 831 Stenskogen
24336 Höör
Pg: 437 95 76-4
SO-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
Pg: 6895 14-8
SO-Karlstad
Box: 5165
650 05 Karlstad

45:-

SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund

129:129:129:-

SO-Malmö-Burlöv
Box 14022
20024 Malmö
Tel. 040-96 60 65
Pg: 42 38 12-7

59:-

för information om NATIONELLmusik, ring
vårt kansli för separat lista! 08-641 20 11

Blågula i
plast med
blandade

6

SO-Han inge
Box 46
13621 Haninge
Pg: 29 00 82-7

ULTIMA
THULE

SO!

Hör av dig till OIN
kommunförening OlD stöd behövs!

säger nej till
EG/EU

Pris: Endast 50:-

Nya smådekaler från

N

SO-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge

Köp skriften om partiets tre
första år. Massor med foton
och intressanta fakta!

Sverige Sverige fosterland (EP):
För fäderneslandet (CD):
Svea hjältar (CD):
The early years (CD):
Vikingablod (CD-singel):

E

SO-Norrköping
Snart ny box och tel!
Pg: 362804-7

BILDEKALER:
Nej till EG- Ja till.
Familj- hembyggd fädernesland
20:-/51

SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
P.G: 52 7048-3
SO-Sundvall-Timrå
Box3
86040lndal
SO-Varberg
Box 1186
432 16 Varberg
SO-Växjö
Box 489
351 06 Växjö
Tel. 0470-828 58
Pg: 39 27 25-8
SO-Örebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel. 019-24 0517
Pg: 480 99 96-4

I FÄDERS SPÅR,
••
FOR FRAMTIDA SEGRAR!

Vi kämpar för Dig,
Din familj och
Ditt fosterland!

Sverigedemokraterna

