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HEJ!
Reaktionerna på vår förra kurir var
omfattande. Artikeln om kultur blev
nedskriven på bl a Dagens Nyheters
och Expressens
ledarsidor.
Syndikalistorganet
Arbetaren
redogjorde
faktiskt mer sakligt för själva innehållet. Vårt svar hittar du i detta nummer.
Ni kan också i detta nummer läsa om
en av SD:s mer betydelsefulla profiler
av idag, Tomas Johansson. Han är en
av många goda krafter som jobbar för
ett bättre Sverige genom SD. Men fortfarande är vi för få, nu när valet närmar sig med stormsteg. Aktivera dig!
Det finns uppgifter för alla, man kan t
ex köpa Kurirer i bunt och ge sig ut
och sälja, eller värva prenumeranter.
Då sprider du även vårt budskap till
personer som kanske inte i ett första
skede vill gå med som medlemmar. Det
är viktigt, att vi kan nå ut med vårt
nationella buskap till alla samhällsskickt, arbetare och akademiker, kvinnor och män. Lägg gärna ut Kuriren
(när du läst den) på din frisersalong,
ditt bibliotek, i restaurangen, skolmatsalen eller fikarummet på din arbetsplats, etc. Vill du inte offra din enda
Kurir, beställ en ny. Vi tar faktiskt inte
mer än tio kronor per exemplar för
äldre tidningar. Som ni alla märkt, har
SD mer och mer kommit in mitt i centrum av svensk politik. Efter våra
demonstrationer den 9 oktober och 6
november ökade gruppen övriga partier med en procent!
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Vi säger vad du tänkerMed full fart mot riksdagen!

BD-KURIREN
- Tidningen som kämpar för Dig SO-KURIREN
Prenumerera

NR 22
på SO-KURIREN

Du prenumererar på 6 nummer för 120 kronor som sätts in på
Sverigedemokraternas postgiro 23 45 65 - O. Märk talongen "6 nr SDK".
Du kan också prenumerera på 12 nummer för 220 kr.

Skriv till SO-KURIREN
Redaktionen tar tacksamt emot pressklipp eller synpunkter på innehållet.
Anteckna datum på eventuella pressklipp och ange vilken tidning de kommer från. SD--KURIREN tar även emot manus till artiklar, helst maskinskrivna (gäma med dubbe~ radavstånd). Bifoga gäma foton (som du själv tagit)
tillsammans med din artikel. Vi kan tyvärr ej återsända insända manus.

Stöd SO-Kuriren
SD--Kuriren är i extra behov av ekonomiska bidrag för att ständigt kunna
utvecklas. Vi är tacksamma för alla bidrag, små som stora. Använd alltid
Sverigedemokratemas postgiro 23 45 65 - O och skriv "Tidningsfonden" på
talongen.

Innehållet i SO-KURIREN
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officiella ståndpunkt
äman, Jan
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Vår partiledare:
nders Klarström
Tillståndet i vårt land är inget vidare
i flera avseenden. Vi kan vi alla glädjas över partiets storslagna framgångo
ar just nu. Antiigen vaknar vart folk!
Men är det inte redan för sent?
Det finns dessutom krafter som splittrar kanaliserandet av folkets vrede,
Vår nations dödgrävare!
Under hösten har det lossnat. Nu är
det verkligen medvind vi arbetar i!
Svensken har fått nog och har insett
att inget av dagens riksdagspartier
kan lösa problemen vårt folk fått.
Tvärtom, det är de som är orsaken
till problemen. Flera problem finns
att ta itu med: den ekonomiska krisen, utplånandet av vår nationella
egenart och att yttrandefriheten
hotas. Den ekonomiska krisen finns
det ingen enkel general medicin mot
eftersom den är en del aven internationell kris.
Men vi kan genomföra
viktiga
åtgärder för att lindra effekterna av
den:
1)Åtgärder mot spekulation
och
inflation. Jag föreslår ett generellt
räntetak för bankerna på en 3 %-ig
utlånings och en 2 %-ig inlåningsränta. Därefter skall kreditinstitut
och andra räntebärande institutioner följa detta. Då kan också avtalsrörelsen an passas
och nominella
lönepåslag som bara skapar inflation ersättas aven god reallöneutveckling. Absolut motstånd mot privatiseringshysterin och nej till bolagisering av t ex Postverket.
2) Kraftåtgärder
mot arbetslösheten. Lägg resurser på att skapa nya
arbeten i stället för på passiviserande bidragsutbetalningar.
Håll kvar
arbeten i Sverige. Motverka överdriven internationalisering av vår ekonomI.

3) Stoppa slöseriet med
våra skattemedel. Det finns
varken underskott på arbetskraft
eller varuefterfrågan i sig. Men det
finns ett kraftigt finansiellt underskott som förhindrar att investeringar kan göras, service upprätthållas och att folk kan konsumera.
Bristen på yttrandefrihet är uppenbar för alla som kan tänka. Hetsen
mot alla som tänker nationellt är
fruktansvärd
och
skrämmande!
Vissa popstjärnor har blivit uthängda som om de vore pestsmittade för
sitt nationella förflutna och tvingats
för
till tårfyllda avståndstaganden
detta. Detta som villkor för att få
leva i stjärnglansen och tjäna stora
summor pengar.
Att älska sitt land och vilja försvara
det är idag det svåraste av brott. Att
vara knarkare
(och öppet göra
reklam för det) är inget hinder för
att det ska gullas med dig i massmedia och du skall kunna bli en
stor stjärna. Att vara våldtäktsman
är tydligen inget hinder mot att vara
skivbolagsdirektör.
Det gullas med allt sjukt och hetsas
mot det sunda, mot fosterlandskärleken. Men en sak ska de veta, från
oss i SO blir det inga förbannade
avböner. Tvärtom, vi är till för den
allt större skara svenskar som tröttnat på likriktningen och förtrycket,
som tröttnat på att vara tysta. Nu
ska sanningen fram, till varje pris,

och en dag skall den sägas högt av
miljontals svenskar.
Då krävs att vi alla samlas i den
mest livskraftiga och rakryggade av
Sveriges politiska rörelser.
Det är den helt avgörande förutsättningen för att vårt land inte helt
skall sjunka ned i det bottenlösa
träsket. Se upp för "förverkliga sig
självrörelser" , meningslösa protestgrupper och andra parasiter som
kan tänkas förekomma till valet. De
gagnar enbart internationalisterna.
röster
Splittringen av nationella
1991 var beklaglig. Låt oss inte
göra om det misstaget.

N u har vi under detta år fått den
medvind vi väntat på. Nya medlemmar strömmar till som aldrig förr.
Socialdemokraterna
verkar börja
förstå att vi är på gång. Nyligen
utnämnde de oss till huvudmotståndare vad gäller flyktingpolitiken
inför valrörelsen. 1994 ska vi med
gemensamma
ansträngningar
nå
vårt mål, väcka svenskarna och
åstadkomma ett politiskt jordskred.
Ett gott nytt år!
Anders Klarström
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förräderiets
Invandringsfrågans
ekonomiska
skadeverkningar på samhället har
ofta diskuterats. Följande resonemang kommer att beröra olika
kostnader i samband med invandringen men tonvikten kommer att
läggas på mer bakomliggande orsaker.
Hur ofta har vi inte retat upp oss på
hur många utlänningar
som kommer hit och hur mycket det kostar
O,s, v? Att informera
folk om kostnader, brottslighet
m.m. har varit
och är fortfarande
viktigt. Min uppfattning är, att det idag finns en viss
vakenhet
(åtminstone
hos en stark
minoritet
av befolkningen)
för
invandringens
kraftiga skadeverkningar.
För närvarande
kan vi i Ny Demokrati
se
en liknande
informativ
källa, dock på ett mycket ytligare plan.
NyD, I ETABLISSEMANGET:
Yår
nutid
präglas
mycket
starkt
aven
sorgligt
materialistisk
levnadsstil,
och av den
anledningen
engegerar
folk sig mest i ekonomiska
frågor.
Om vi vill komma
till
en riktig
omvälvning
någon gång i framtiden
går
det inte att föra diskussionen
på ett sådant ekonomiskt
och
ytligt sätt (och där med är NyD
och liknande
organisationer
ur
leken, då de spelar med i etablissemangets
retorik), eftersom våra
motståndare,
när det blir dags, till
exempel kan påstå, att det skulle bli
för dyrt (ekonomiskt)
att skicka
hem alla utlänningar,
och därmed få
en ekonomiskt
tänkande
befolkning
att tveka. Eftersom systemet av idag
har lärt folk att tänka ytligt, står de
nationella
idag inför den gigantiska
uppgiften
att lära folk (och tjänstemän i hela systemet) som vill sätta
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ekorrhjul

en prislapp på allting att det finns
andra värden än de ekonomiska.
FOLKSVINDELN
Kort sagt: vi måste angripa politikerna för att de är fega, hycklande
gycklare som deltar i en stor svindel
mot befolkningen,
bara för att få
behålla sin lön och som status i systemet, snarare än att angripa dem
för resultatet av svindeln.
Följande exempel
ter från Text-TY

A

bygger på uppgifden 13 oktober -

93.

avslöjande
matematik,
min anm).
Bidraget
ges utöver
den vanliga
schablonersättningen,
som
är
138.000 per vuxen och 84.800 per
barn.
Senare i höst ska regeringen besluta
om schablonersättningen
ska höjas,
något som kommunerna
önskar".
BAKOMIlGGANDE
FAKTORER
Troligtvis
har du som läser detta
redan fått kväljningar
och är djupt
äcklad över det sätt landsförrädaren
Bildt & Co mutar de lokala politikerna att bli delaktiga i förräderiets
ekorrhjul. Det är just därför du är
Du kan se annat
än
nationell.
andra.
Den vanlige
godtrogne
medborgaren
hade nog bara
tänkt, att det var förskräckligt att ännu mer pengar
skulle slösas på invandrare. Det är vi som
måste
lära folk
att tänka annorlunda och därför
måste även propagandan
inriktas på detta!

,

Där stod att läsa, att regeringen vill
ge kommunerna
ett extra stimulansbidrag på 23000 per flykting om de
som tar emot fler än tidigare avtalet
framöver.
"Stimulansbidraget
beräknas kosta staten 1 750 miljoner kronor (här finns utrymme för

FAST I FÖRRÄDERIET
I
detta
fall
utnyttjar
regeringen/riksdagen
sitt administrativa system
med
stat
och kommun.
Kommuner som tidigare
har
tagit
emot
invandrare
har
givetvis
ekonomiska
problem. För att
fylla igen luckorna tar man emot
mutor och fler utlänningar.
De första tre åren betalar besticka ren/staten mutor till kommunen
för att
den ska försörja utlänningen.
När
mutorna tagit slut kostar utlänningen givetvis en massa pengar och
man är fast i förräderiet
mot sitt
folk. Nya mutor, nya utlänningar

S

I

D

o,s,v.
Gigantiska
problem!
Den
intelligente
kommuninnevånaren
frågar sig varifrån pengarna
kommer. Ingen fara, svarar kommunpolitikern (om han bryr sig om att
svara ... ): de första tre åren betalar
staten.
Stat
och
kommun,
jaha ... Var får då staten pengarna
ifrån och framför allt:
VEM FÖRElRÄDER STATEN?
Att staten inte företräder
och är en
del av folket, utan företräder "internationell solidaritet"
vet vi om, och
pengarna
som staten
finansierar
detta med lånar man upp "utomlands" som det brukar heta. Men
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varken den amerikanska
eller den
brittiska
staten (eller andra natio-

-'-'Vemkommer att ha
makten över Sverige.
Statsministern eller den
han är skyldig 1000 miljarder plus ränta ... -'-'
ner) har några pengar att låna ut ,
så herrarna
Bildt & Co får gå till
internationella
bankirer
som
Brother
Samuels
bank och låna

F

E

M

pengar. Detta är något som faktiskt
Olof Johansson
påpekat som mycket allvarligt, för vem kommer att ha
makten över Sverige? Statsministern
eller den han är skyldig 1000 miljarder plus ränta ...
Må folket väckas, må det sluta vela,
och må det föras till en total seger!

NATIONELLA

DIKTER

En av traditionerna kring nyår är nyårs dikter.
Här följer några du inte får läsa i Expressen.
ULTIMA THULE:
Ultima Thule för Sverige stått på.
Bjöds att prata i radions Efter Två.
Efter tider av hets mot vårt svenska
folk,
nu några för vårt motstånd skulle bli
tolk.

Snön lyser vit på taken,
endast Carl Bildt är vaken.
Hans riksdagskollegor somnat
efterhand,
som han beskrivit läget i vårat
land.

Men pengarnas
kraft den väger så
tungt,
fick dem att förneka texter de sjungt.

"Läget för vår ungdom nu blivit så
gott,
att så mycket fritid aldrig förr hari
den fått.
Tänk på våra gamla som nu lämnas i ro,
slipper all hemh;älp som kommer
och stör i deras bo"

Nu väntar vi alla på nästa sång.
Vad efter idealens ragnarök må vara
på gång?
I duo med Friggebo kanhända,
nu när de kappan efter vinden
vända.

fått

We shall over come över landet ljuda.
Du gamla du fria nu även Thule vill
förbjuda.

ANARKISTEN
Jag blev en ;ättefarlig anarkist,
när svensson livet blev för trist.
Rasister de ska man spöa på truten,
fast det går lika bra att pröva med
snuten.

Men vanliga folket bör;at bli arga,
när villkor att leva blivit för karga.
Nu om den enda vägen vi kan
konstatera,
att vansinnet värre än vanligt fått
grassera.
Nu låter vi oss e; längre duperas,
Sverige bättre av SD kan regeras.
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Egentligen vi inte alls är så tuffa,
det handlar mest om att för alla
bluffa.
Blir det kravaller BZ kommer och
tar hand om alltsamma,
så ;ag kan sitta hemma och se på TV
med mamma.
Min politiska tro e; är så stark i alla
fall,
det handlar ;u mest om att ha det
ball.
Jag gillar att ockupera rivningsfärdi->
ga hus,
;a, allt som handlar om att ställa till
bus.
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O~1 SVENSK MASSMEDIA:
1 I Sverige nu ordet har blivit så fritt,
att hylla sitt land det ej tillåtet blitt.
Bättre att sanningen med floskler smycka,
och noga bestämma vad svensken ska tycka.
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2 Det gäller, att för allt sjukt fegt krypa
men sanningen om invandringen strypa
om nationalister vi skriver med hat,
detta är verklighet i vår "fria" stat.

,

SD

P

R

O

F

I

L

E

N

Tomas Johansson är en känd röst för
SO närradios lyssnare i Stockholm .
Närradion
för vilken han också är
ansvarig utgivare sedan juni -92.
Han sitter även med i partistyrelsen
och talar ofta på SO:s möten,
han
skräder inte orden i onödan.
Oet är en grå och kylig novemberfredag i Stockholm, då vi har stämt möte
för en intervju. Efter att ha vandrat
runt i Vitabergsparken
på Södermalm
för fotografering slår vi oss ner på en
restaurang,
beställer
in kaffe och
sedan kan intervjun börja.
Tomas är född -53 och växte upp i ett
arbetarhem i en av Stockholms rödaste söderförorter.
Hans far var frivillig i
finska vinterkriget!
På min fråga om när fosterlandskärleken väcktes svarar han "Tidigt", och
drar sig till minnes att på historieundervisningen i 12 årsåldern
ville läraren inte lägga särskilt stor vikt vid den
svenska stormaktstiden.
Två lektioner
räckte.
Något
unge Tomas
starkt
misstyckte till och protesterade emot!
Sedan följde många år av aktivt engagemang i olika organisationer
med likartad inriktning. Vid 14 års ålder (mitt
i det rödaste -68) anslöt han sig till
Oemokratisk
Allians,
följt
av
rörelsen
, östeuropeiska
S.M.O.GSolidaritetskomrniten
(öesk)
och
Svenska Afghanistankommiten.
Att han inte har mycket till övers för
och socialdemokrater
kommunister
råder det alltså ingen tvekan om !
SO-Kuriren:
När kom du i kontakt
med Sverigedemokraterna
?
Tomas Johansson:
Jag röstade på SO
i valet -88 och började samtidigt prenummerera
på SO-Kuriren.
Medlem
blev jag i början på 90- talet.
SO-K : Vilka är de viktigaste
?
partifrågorna
T J: Invandringspolitiken,
ekonomin,
kriminalpolitiken,
sociala frågor och
kulturen.
SO-K: Bör SO ta tag hårdare i någon
av partifrågorna
?
T J : Ja, jag tycker kriminalpolitiken
är för sia pp.
SO-K :Finns det någon politisk händelse i modern tid (innanför eller utanför Sveriges gräns) som
är särskilt
värd att minnas?
T J : Ceaucescous avrättning var en
betydelsefull händelse.
SO-K.: Nämn tre kända svenskar du

beundrar?
T J. : Svårt att välja bara tre
Karl
den XII:e, Gustaf Oalen (uppfinnare
av blå AGA- fyren, nobelpris i fysik)
och Gustaf den VI:e Adolf.
SO-K.: Och det mest beundransvärda
draget hos det svenska folket?
T J: Arbetsmoralen.
SO-K: Vad är nationalism för dig?
T J. : Sann kärlek och känsla för hembygd och fosterland.
SO-K.: ... och omoral?
T J : Att huka och tiga trots att man
ser att något är fel! Att låta vårt land,
vårt folk och vårat välstånd skänkas
bort till främlingar utan att reagera
och protestera, det är djup omoral.
SO-K: Ou menar att det inte bara är
våra etablerade
politiker
som har
skuld till dagens situation?
T J. :Ja! Svenskarna får skylla sig själva i viss mån.
SO-K: Vad är det absolut värsta du
vet?
( svaret var ganska väntat
)
(Gott skratt )
T J: Kommunister!!
SO-K.: Fritidsintressen?
T J: Fiske och så promenerar jag gärna
SO-K. Har Ou någon favoritbok/film?
T J : Hermann Hesses bok "Narziss
och
Guldmund".
"Matteusevangeliet" av Passolini är en bra film.
SO-K: Var är Sverige som allra vackrast?
T J:
Av det jag har sett tycker jag
mycket om Gotland.
SO-K:Finns det någon politisk person

som har betytt mycket för Oig ?
T J: Or. Franz Joseph Strauss har
inspirerat
mig mycket att fortsätta
kämpa.
SO-K:
Vem skulle du vilja ge - milt
sagt - en rejäl spark i baken !?
T J: Hmm ... Bengt Westerberg, i hård
konkurrens!
SO-K: Slutligen, har du något "rättesnöre"?
Vill Ou ge SO-Kurirens
läsare ett ord på vägen?
i sanning"
har alltid
T J: "Vandra
varit min ledstjärna.
Kämpa för land och folk!!
Mina frågor är nu slut, men VI sitter
kvar och pratar ett tag. Oen bild jag
hade av Tomas Johansson från tidigare korta möten har visat sig stämma
bra; en sympatisk man som har nära
till skratt i allvaret. Och som det
känns betryggande att ha med i partistyrelsen. En stabiliserande faktor som
under året visat sig vara en talare av
rang på våra möten.
Vi kommer säkert se mer av honom i
framtiden.

Bor du i Stockholm!
då på SD
Lyssna
Stockholms närradio.
Varje

lördag

till 15.00.
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SPAR-FOR

För inte så många år sedan högtidlighölls "lejonet från
norden" av det etablerade Sverige.
Nu, när vi inte längre får vara svenskar utan ska bli
"världsmedborgare" är denna tradition bannlyst. I år
blev det dags för vår rörelse att ta hand om denna
högtid.
I Stockholm var det SDU som stod för arrangemanget.
De
fick tillstånd att gå från Karl XII:s torg i Kungsträdgården
till Medborgarplatsen.
Tyvärr hade Ultima Thule en spelning i Södertälje samtidigt som demonstrationen, vilket drog bort en del deltagare.
Marschen gick genom Stockholms
centrum
med dånande trummor i täten.
De ca 200
demonstranterna
gick förbi Slottet för att
sedan marscera mot Slussen. Där hade den
lilla trotskijstiska sekten Offensiv (även kallad Elevkampanjen) ett olagligt möte med ca
att
150 personer. Trots deras uppmaningar
stoppa marschen var det endast en liten
patetisk skara av extremvänstern
som mötte - 'j:' r:~
patnoterna.
Taget
fortsatte
upp
mot ;'; - '-:'_~~\.
Götgatspuckeln
där en liten grupp kommu- ..,;(.~ ~ 1'
nister försökte ställa till problem.
Denna
skara av folk rensade polisen snabbt undan. Tåget fortsatte
därefter till Medborgarplatsen
där
tal hölls av Tina
Hallgren
Bengtsson,
Tomas
Johansson
och Anders
Klarström. Tyvärr var det en grupp på ca 150 personer
som ville delta i mötet men som inte tilläts komma förbi
avspärrningarna.
En dånande nationalsång och våra vajande blå/gula fanor inramade de patriotiska
budskapen och
löftena om kamp tills segern är vunnen, som talen innehöll.
•

o

Antal deltagare:
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ca 150.

Lyckat i Sundsvall
Sundsvall fick 1624 sina stadsprivilegier
av Gustav II:e
Adolf.
Bl a därför
finns där en staty av honom. SDSundsvall genomförde sin samling på Hedbergska gymnasiets skolgård och marscherade sedan till Stortorget. Ett par
timmar
innan hade Ung Vänster genomfört en protestdemonstration
till samma torg. De var ett hundratal
som
sedan stannade kvar och mötte vårt tåg. Olika patetiska
slagord om att "stoppa rasismen" e tc möttes av värdiga
patrioters lugn. Ett tjugotal poliser och en hund fick inte så
mycket att göra. Rödingarna på landsorten har ännu inte
Tomas Andersson
lärt sig kasta stenar. Distriktsordförande
höll ett mycket uppskattat

tal. Antal deltagare:

ca 100.

Gustav II:e Adolf, historik.
Han levde mellan 1594 och 1632. Kampen för den svenska
stormakten
fördes först mot Danmark. Det kriget utbröt

V

I

H

Y

1611 och avslutades 1613 genom freden i Knäred. Den
innebar, att Sverige avsade sig alla anspråk på Finnmarken
och att vi återfick Älvsborg till priset aven mycket stor
lösensumma.
Kampen
mot
arvfienden
Ryssland kunde nu börja på allvar. Det följande kriget ledde till Ingermanlands
förening
med Sverige och Rysslands fullständiga
utestängning från Östersjön. Gustav II:e Adolfs
mål var att skapa en stor svensk protestantisk
,~makt i Nordeuropa.
Genom sin tapperhet, sin
,~
fasta beslutsamhet och sitt goda ledarskap var
.:'i,% han på god väg att lyckas. Men under slaget
vid Li.itzen stupade han den där dimmiga
dagen 1632.

L

30:e November 1993
Här följer en rapport om vad som hände och varför på 1993 års Karl II:e dag i Stockholm:
Inför årets Karl II:e manifestationer
var det mer uppjhagat
än tidigare då vi genomfört flera marsch och möten utan
att vänstern bara gjort åtlöje av sig.Inget hade kunnat stoppoa oss. Men av obegripliga skäl fick Stockholmspolisen
för sig att neka oss den naturliga rätten att nedlägga krans
vid
statyn
i
Kungsträdgården.
Vi
erbjöds
något vi bestämde oss för att avslå.
Medborgarplatsen,
Också för att vi fick ett löfte att man isåfall skulle avslå
motdemonstranternas
mötestillstånd.
Dagen före, alltså
den 29:e gav dock regeringen tillstånd till Frank, Wollter &
Co. I det läget skulle alltså de vara ute på denna dag men
Vedervärdigt!
Då återstod endast att
inte nationalisterna.
uppmana folk att gå med i en spontan marsch mot statyn.
Polisen uppträdde minst sagt agressivt trots att vårt folk
skötte sig väl. Bo Nilsson försökte förhandla om att vi
skulle släpas fram och fredligt nedlägga vår krans. Men
han buntades ihop av 4-5 poliser som använde klart övervåld. Det är nu anmäl t. Stor heder åt de som ställde upp.
Om vi skall vänta på tillstånd att försvara vårt land kan vi
vänta till dödagar, ibland måste faktiskt folk sluta upp med
att vara så otroligt auktoritetstrogna
och ynkliga och istället agera som sannna svenskar och försvara sitt land.
Annars är vi väl inte värdiga att behålla vårt land? Särskilt
stor heder åt Bo Nilsson, en sann kämpe och förebild !!
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Karl XII:e dagen har under åren alltmer blivit föremål för våldsamheter och en uppjagad stämning. Hur började alltihop?
Här följer en historik kring högtidlighållandets:
Allra
första
gången
det
arrangerades
ett högtidlighållande av Karl XII var det
Essias
Tegner
som
1818
genomförde
detta på 100årsdagen av konungens dödsdag. Men som årligt återkommande tradition drog det
igång
1853.
Då var det
Akademiska
Föreningen
(dåtidens
studentkår)
som
arrangerade det hela.
Detta fortsatte varje år fram
till 1914.
Redan på tiotalet
uppstod
visst tumult
när
socialister
gick till angrepp
mot "reaktionärerna"
som
man kallade dem då. (Ordet
fascist var ännu inte uppfunnet). Under kriget var studenterna inkallade så högtidlighållandet
fick läggas på is.
1921 föreslogs det från vissa
håll
inom
Akademiska
Föreningen att man skulle ta
upp firandet, men då hade
vänsterradikala
element lyckats infiltrera styrelsen så pass
kraftigt att man bestämde att
inte ta upp det.
Då bildades 30:e novemberföreningen
för att ta hand
om det hela. Den ledande
personen
där hette Georg
Göransson
som var fil dr.
Firandet fortsatte till 1950, då det upphörde
1964.

t o m

Hulten tar vid ....
1965 togs firandet åter upp, denna gång lett av Lars
Hulten. Han hade ett stort intresse för hjältekonungen
med sig ifrån släkten. 1972 utsattes man för första gången
för mer organiserade störningar. Det var en MUF:are vid
namn Kenneth Winsborg som delade ut lappar med uppmaning till folk att anfalla tåget. Det var
dock rätt
beskedligt i jämförelse med idag. Polisinsatsen bestod på
sin höjd av ett tiotal poliser. Ibland bara tre-, f yra stycken.
Motståndarna
kastade snöbollar och skanderade talkörer.

Ny uppgift för yrkesdemonstranter:
Under 60-talet och första halvan av 70-talet hade vänstern
en välutbyggd apparat för demonstrationer
och annan

STOLTA

gatuverksamhet.
När Vietnamkriget
tog slut fanns själva
kvar, men man var hemlösa.
organisationsapparaten
FN L-rörelsen fick då en ny roll i antikärnkrafts
och miljörörelseverksamheten,
men även i den s k fredsrörelsen
som uteslutande inriktade sig på att vända sig mot USA
och aldrig mot Sovjet. T ex Sara Lidman och Gunnar
Efter kärnkraftsomMyrdal var välkända övergångare.
röstningen 1980 minskade intresset sakta men säkert. En
förklaring till att det blev så kan vara att de ämnena inre
är lika lätta att hetsa upp gatuligister mot, eftersom fienderna i viss mån är något diffusa och sv~ ra att peka ut
generellt. Efterhand fann de röda dock sitt hatobjekt;
nationalisterna
som högtidlighöll Karl den XII:e den 30e
november!

BO-talet; kravaller uppstår!
Fram till 1984 deltog en musikkår
sista året för detta.

HISTORIA

i tåget. Men 1984 blev

30 N O
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H ÖGT,DEN , S TOCKH OLM

Karl XII:e (fortsättning från sidan 9):
Ett gäng kommunister gick till attack, musikkåren flydde i
sin buss och fanbärarna fick ta sin tillflykt till kulturhistoriska museet, dit man brukade tåga och där en byst på Karl den
XII:e placerats utanför. Detta ledde till, att polisen året
därpå (för första gången) satte in en större styrka på ca 100
man.
upptrappningen
fortsatte nu år efter år, i massmedia och
bland motdemonstranterna
som blev allt våldsammare.
1991 inträffade tragedin då Mikael Crusell sköts ihjäl aven
polis kvällen mot den 30:e, p g a att Crusell var svensk och
1991 dök för första gången danska anarkister
nationalist.
från BZ upp. Detta år kunde tåget inte genomföras, utan delbort i bussar.
tagarna transporterades
1992 ställde polisen upp stora containrar för att spärra av
Lund. Tåget fick gå runt i en liten inhägnad
runt
Tegnerslunden.
Polisstyrkan var nu ca 500.

1991
arrangerade
SD
ett
tåg
ifrån
Slussen
till
Kungsträdgården.
Denna manifestation samlade ca 700 delvar ca 500 som belägrade statagare. Motdemonstranterna
tyn och inte lämnade platsen när deras tillstånd gick ut i
syfte att hindra oss från att komma fram. Polisen valde då
att stoppa vår lagliga demonstration
och körde ut oss på
Riddarholmen.
Något som självklart vållade vrede bland en
del av våra demonstranter
som angreps när de försökte
utnyttja sin självklara och lagliga rätt att tåga till statyn.
Några
bröt sig ändå igenom
och tog sig fram till
Chocken
för dem som befann sig i
Kungsträdgården.
Kungsträdgården
blev stor, när nationella strömmade
in
bakvägen mot Karl XII:s staty. Några nationella som kom
ifrån sina kamrater råkade ut för främmande element som
misshandlade
dessa brutalt. Något som naturligtvis
inte
ledde till några rättsliga efterspel eftersom de som misshandlats var nationalister.

Stockholm: samma utveckling.
Narvaförbundet
arrangerade
under 70-talet parader med
karoliner till Karl XII:s staty. Mindre kommunistgrupper
dök upp då och då och kastade ägg på demonstranterna
men det var ändå relativt lugnt tills .....
Magasinet sände 1980 ett mycket hätskt reportage om BSS,
utmålades som antidemodär alla invandringsmotståndare
krater, fascister, etc. Folk uppmanades mer eller mindre
till att gå till attack mot 30:e novembermanifestationen.
Efter hand började nu Stockholmsfirandet
skötas av BSS. År
efter år blev motde'monstranterna
allt mer militanta.1985
gick
ca
300
BSSare
från
Östermalmstorg
till
De möttes aven mindre grupp kommunisKungsträdgården.
ter som jagades bort.
1986 stod det då nybildade Sverigepartiet för arrangemangblev över 400 nationalister
som samlades
på
et.Det
Östermalmstorg
och gick till statyn. Därefter gick man till
Maria kyrkogård
där en manifestation
till den mördade
patrioten Ronny Öhmans minne hölls. Budskapet var "Mot
våldet i samhället". Efter Sverigepartiets splittring hölls bara
mindre manifestationer
i Stockholm. Men 1991 gick SD in

la

1992 gick vi den ca 50 meter korta sträckan
mellan
Nationalmuseet
och statyn. Klarström och Bo Nilsson lade
en krans vid statyn. En bomb med en mycket kraftig sprängVem som lagt dit den
laddning i hittades i Kungsträdgården.
är ännu inte utrett. Mystiska företeelser har även inträffat i
hanteringen. Delar av bomben försvann nämligen vid transporten ut till Arlanda där den detonerades. Inför årets manifestationer motiverades avslagen att vara i Kungsträdgården
med just denna bombs uppdykande.
Motdemonstranterna
blir ständigt allt färre, trots att de har
hela det etablerade samhället bakom sig. Massmedia, myndigheter och rättsorgan står på deras sida. Ändå blir vi allt
fler och de allt färre. 1986 kunde de t ex samla 10000 på en
i centrala Stockholm efter uppbackning
av
manifestation
hela samhället, bl a DN, Aftonbladet och Expressen. Numer
kan de vara nöjda, om de ens får ihop 1000 med lite hjälp
från välvilliga medier som skriver upp deras deltagarantal. ( I
vårt fall är förhållandet direkt motsattl).
I desperation blir
och använder öppet olika
de i gengäld allt våldsammare
typer av vapen för att bekämpa demokratin.

INSÄNDARSIDAN
BYGG INTE ÖRESUNDSBRON
Ingenjör Gösta Bergqvist har alldeles rätt i
sina påståenden
i nr 21. Någon
bro
behövs inte ! Tiden och den tekniska
utvecklingen har redan sprungit ifrån den.
för bron.
SJ är den enda förespråkaren
i nuläget till kontinenten
Transporttiderna
skullt: förkortas med en dag. Det skulle
öka SJs konkurrenskraft
mot lastbils och
tra ilertrafiken.
Nästa generations
sna bbfärjor över södra Östersjön kommer att ha
marschhastigheter
över 40 knop. Bron är
överspelad
innan man ens börjat bygga
den. Järnvägen kommer återigen att vara i
bakvatten. De nya färjorna kommer strax
efter det bron är byggd. Miljarder kommer
genom ett brobygge att kastas i sjön till
ingen nytta.
Karl Erik Nilsson, Sjöbo
Transportplanerare

GATSTENSVÄNSTERN ATTACKERAR DEMOKRATIN!
I höst har gatstensvänstern
åter fått tillfälle att visa sin antidemokratiska
och samhällsföraktande
mentalitet.
Skränande vänsterhuliganer,
förmodliav folkpartister och en och annan muslimsk fundamentagen uppmuntrade
list, maskerade med rånarhuvor,
palestinasjalar och halsdukar. Beväpnade
med gatstenar och järnrör, försökte de t ex i Göteborg i oktober,att
med
våld stoppa Sverigedemokraternas
i laga ordning utlysta möte.
När vänster och Westerberganhanget
misslyckades med att bryta igenom
gick de skummande av raseri lös på oskyldiga butikägares
avspärrningen,
skyltfönster. Vandalerna drog sedan gapande gata upp och gata ned, tills
polisen lyckats rensa upp och återställa ordningen.
och Westerbergsanhängarna
vill jag säga följande: Att
Till kommunisterna
med våld försöka bryta upp en laglig demonstration
eller ett lagligt möte,
enbart för att dess paroller inte överensstämmer
med de egna åsikterna, är
en antidemokratisk
pöbelhandling, som med kraft måste fördömas!
Antidemokraterna
ska veta, att vi lever i ett land med yttrandefrihet och fri
åsiktsbildning.
Detta kallas demokrati.
Andras åsikter, hur
avvikande de än kan synas i relation till ens egna värderingar, skall mötas med sakskäl och en offentlig
debatt.
Att med våld eller trakasserier försöka stoppa
andra från att framföra sina synpunkter är
Och
ett angrepp mot själva demokratin!!
sådant kan varken accepteras eller tolereras i ett demokratiskt
samhälle, därmed
basta!
Var aktsam om Sverige!

Grattis GBG!
Grattis
till en lyckad
demonstration
l
Göteborg! En seger är att
ingen ur SD blev gripen.
förlorade
Röd rå ttorna
på eget grepp. Men om
vanligt folk inte lyckas få
upp ögonen för dem nu då
har man inte så mycket
Såg på TV
mellan öronen.
nyligen att man intervjuade
några vanliga bråkmakare.
De
fick sitta och bre ut sig på bästa
d v s nyhetstid. Nu upptas
sändningstid,
alla program på dygnet av flyktingar, flyktingar
38 ggr/ dag. Detta visar att det plötsligt blivit
väldigt viktigt att följa upp dessa. Flera utländska forskare boende i Sverige har börjat kritisera politiken själva och hänvisar till felens början 20 år tillbaka då (s) regerade. Man är
mycket pessimistisk. Nyheterna är inte det minsta neutrala. Man pratade om en liten grupp
SD som stod i regnet och skrek samt omnämnde SD i nedvärderande
och förlöjligande ordalag.
I ett ungdomsprogram
på TV sa man att invandrarna från 50-talet byggde upp Sverige för att
landet behövde detta. Hans Hagnell, pensionerad (s) politiker, numer landshövding i Gävle,
sa redan på 70-talet att detta inte var nödvändigt, utan att man hade kunnat utbilda svenskar om man bara ville. Det fanns folk att ta
av. H H har alltid sett till svenskarna först,
men så blev han också utfryst ur (s).

Skriv till insändarsidan-du ocksål

ÄR HOMOSEX DAGENS IDEAL?

Hej SD! Först vill jag tacka för de senaste
numren av " Kuriren"
och" Ung Front "( nr
21 och nr 2 ), som båda var mycket läsvärda och
snyggt gjorda
Jag är en tjej på 23 år från Sthlm, som sympatiserar med
partiet till praktiskt taget 100 %. Därför undrar jag mycket över en sak:
Varför tar ni aldrig upp frågan om homosexualitet?
I princip dagligen konfronteras
man i massmedia och ibland t.o.m. på
gatorna ( tack och lov inte så ofta som i något mer sydligt belägna länder) med detta för mej sjukliga fenomen.
Personer som Jonas Gardell och Christer Lindarw höjs till skyarna och
anses tillhöra vår kulturelit!!
Absurt och skrämmande!
Även porr finner jag lika osunt, demoraliserande
och vidrigt som ovanstående.
Varför inte t.ex. trycka upp avståndstagande
klistermärken
om dessa
"ämnen" (... om ni nu sympatiserar med mig här vill säga ... )
Jag vill gärna ha svar från redaktionen.
Vänliga hälsningar,
En vän av Familjen,Folkhemmet
och Fäderneslandet.
Svar:Yi har inte tagit upp det där med bögar i vårt program tidigare. Men
i det nya program vi lägger till våren kommer säkert frågan att tas upp.
Att de ohejdat kan sprida sin livsuppfattning i samhället medverkar till
samhällets förfall och degeneration. Samma sak gäller givetvis kvinnoförnedrande pornografi. Vi ehoppas på motioner i dessa frågor inför nästa
årsmöte. (i februari).

Skriv till:
SO-Kuriren, Insändarsidan, Box 200 85, 10460 Sthlm

KUL

KULTUR

Esaias Tegner är en av Sveriges största skalder genom
tiderna. Han var medlem i Götiska Förbundet tillsammans
med bl a Erik Gustav Geijer. Han var bl a biskop. Men det
var på den tiden när kyrkans folk fortfarande ville försvara
den svenska kristenheten och inte agerade landsförrädare,
vilket de ju som bekant gör idag. Han var dessutom den
första att officiellt hylla Karl XII:e och skrev gärna om
asatron i sina dikter. En sann nationalist vars dikter varmt
rekommenderas!

Nedan ett utdrag ur dikten "Språken":

r==

Svenskan

~

~ v Äran.~ och hjältarnas språk, hur ädelt och
~~
manligt Du rör Dig!
Ren som malmen Din klang, säker som solen
Din gång.
Vistas på höjderna Du
där åskan och stormarna tala!
Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för Dig
Spegla Ditt anlet i sjön, och friskt
från de manliga dragen, tvätta det
främmande smink.
hansk~

det snart är färsent.
r
Esaias Tegner , 181 ~

J

Esaias Tegner
1782 - 1846

ANGÅENDE ARTIKELN OM KONST OCH KULTUR!
Aldrig har en artikel i SD-kuriren blivit så omdiskuterad! Det
Arbetaren refererade artibörjade med att syndikalistbladet
keln i ett nummer. Sydsvenska Dagbladet (med sin osympatiske chefredaktör som brukar hetsa mot oss) skrev därefter
en korkad artikel som givetvis citerades i DN och Expressen.
Man kunde väntat sig, att det liberala patrasket skulle darrat
i knävecken och äcklats över formuleringar om "Vårt noreller "Lågstående levnadsideal".
diska människoideal"
Men ånej, det enda som tycks existera i deras hjärnor är viljan att till varje pris rättfärdiga deras smutsiga "mångkulturella samhälle".

varsamhet eftersom en kultur framför allt är en utvecklingstradition, en kedja i vilken vi är en länk. Det är viktigt, att
man har en medvetenhet i sin kulturpolitik, så att inte
utländskt inflytande tillåts komma till i en sådan kvantitet
och är så skiljaktigt vårt, att det svenska drunknar.
Detta är att föra en ansvarsfull och klok kulturpolitik.
Numera har det blivit så sjukt, att allt ska accepteras. Total
frihet leder till människans själsliga förlösning tror vissa. Det
tror inte vi! Kulturen är ett mycket viktigt instrument för att
forma människor. Idag formas de till destruktivitet och dålig
moral.
Vi vill att människor skall formas till godhet och värdighet.

Man tyckte att det visade att vi var okunniga, att vi ansåg att
t ex Evert Taube representerade det nordiska musikarvet.
Han hade ju tagit influenser från t ex Latinamerika. Vilken
sandlådenivå! Tar man in bärarna aven kultur kan man inte
frånsäga sig de inslag som man ianser att man inte vill ha
in. Däremot är det verkligen inget fel att i ett internationellt
kulturutbyte ta in inslag utifrån, mot att andra länder naturligtvis kan ta del av vårt. En kultur tar med fördel emot olika
influenser utifrån. Dessa kan smälta in och ge impulser till
förnyelse. Samtidigt är det viktigt ,att man iakttar en viss

Nåja, det är nu inte bara i kulturfrågor vi tänker skriva ett
Utan även i: försvarsfrågor, miljöfrågor
handlingsprogram.
och ekonomi.
Vi arbetar även med att utveckla och förnya vårt partiprogram och handlingsprogrammet
i EU-frågan. Förslag kommer att sändas till de förtroendevalda
men även till enskilda
medlemmar som så önskar. Ni som är medlemmar får naturligtvis komma med förslag och synpunkter. I februari skall
alltihop klubbas.
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KOMMUNALVAL HAR HÅLLITS I
DANMARK:
Något som inte direkt
~
uppmärksammats
i Sverige
är att det hölls kommunalval runt om i Danmark den
16e november. Så här rapporterar
Nationalpartiets
Kaj
Vilhelmsen
till SDKurirens läsare:
Ved r det danske
kommunalvalg,
tirsdag
den
16.
november
Kommunal
og
den
16.
Amtsrådsvalget
november
blev
en
stor
sakuffelse
for de danske
in vand ri ngsmotstandere,
da
der kun
blev invalgt
et
by rådsmedlem
fra alle de
patriotiske
lister. Den pågaeldende
blev valgt på en
såkaldt
"Holger
Danske"lokalliste i Jylland.
De
patriotiske
lister fik
desvaerre
under 1 procent
af stemmerne
alle steder i
landet undtgen ovannaevnte
lokalliste.
Grunden
til det
elendige
valgresultatet
er
den
totale
splittelse,
der
praeger de patriotiske
dansker. Der findes nu over 20
forskellige
organisationer,

og for vi får dsamlet
nogle af disse organisationer
tilndsats, kan vi ikke regne
med parlementarisk
repraesentation.
med ven Ii

Vi kan bara uppmana våra
danska kamrater att kämpa
vidare. Era insatser
behövs
för den nationella
fronten i
Norden!
Vi kan ju också
vara tacksamma
över att
inte finns
den splittringen
här, utan att i stort sett
nationalist
varenda
seriös
numera återfinns
inom SD
eller SDU.
Frånvaron
avens den min-

LOKALVALSFRAMGÅNG
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MSI (Movimento
Sociale Italiano) heter ett
r;;;;nationellt
parti i Italien som bildades på 40-talet
efter kriget. Därefter har man i stort sett hela tiden
funnits representerade
i det Italienska parlamentet
på 6-7 procent. Man har
med en sympatisörskara
även varit representerade
i Europaparlamentet,
där
man ingått i en samarbetsorganisation
med Vlaams
Blook, Front National och Republikanerna
(De har
idag tillsammans 22 ledamöter där}.Länge hette förgrundspersonen
Almirante men han avled för ett tag
sedan. Numera heter ordföranden Fini och han bor i
Rom. En annan känd person i partiet är Allesandra
Mussolini som är dotterdotter
till Benito Mussolini
och släkt med Sofia Loren. I lokalvalen nyligen fick
partiet, sina i särklass största framgångar någonsin.
Allesandra fick 44% i Neapel och i Rom fick Fini
47% av rösterna.
I städerna Chieti, Lastina och
Caltanisetta
erövrade
man borgmästarplatserna.

LOKALVAL I NORGE
~
I Norge ställde Fäderneslandspartiet
oc~ Stop
riiiiiilInvandringen
upp i lokalvalen.
I Oslo gICk det
ganska bra, man fick ett par procent av rösterna.
I Oslo finns de sk Blitz-ungdomarna
som är en
till BZ i Köpenhamn.
Dessa genommotsvarighet
förde flera attacker mot Fäderneslandspartiets
möten, bl a ett mot ett möte i Oslo. Där misshand-

FÖR NATIONELLA I ENGLAND

På 70-talet hade National Front stora framgångar
~
~med
sitt patriotiska
budskap.
Man höll många
demonstrationer
som ledde till våldsamma angrepp
från invandrare
och kommunister.
Det ledde bl a till en
debatt om de skulle få demonstrera.
(när det alltså var
rödingarna
som bråkade,
känns det igen ?) Bl a fick
man 113 000 röster i lokalvalet i Manchester.
Fronten ,
1980. Ordföranden
för NF hette Johan
O
splittrades
Tyndall.
Han bildade efter splittringen
BNP. (British
ationai Party). Det partiet hade endast några mindre
F
,.
framgångar
på 80-talet, men nu i höstas smällde det till
rejält. I stadsdelen Millwall i London lyckades deras kandidat, Derek Beackon bli invald. Vilket var mycket imponerande med tanke på att det där krävs att man får flest röster, dvs vinner hela valet för att komma in .. Det ledde
givetvis till brutala ligistupplopp
från vänsterns sida och hela det etablerade
Brittanien förklarade
vilka idioter,
dårar, etc som invånarna i Milwall var.
Men ser man sig om i dagens England är det inte svårt att lista ut vilka de (idioterna) röstar på. BNP ger ut två tidningar: British Nationalist
och Spearhead.
Tyndall har även skrivit en bok som bl a handlar om tiden med
National
Front. Den heter Eleventh Hour och kostar 12 pund. Adressen till deras bokhandel
är: BNP Book

J
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OKTOBER

Här skriver Bengt om resan till Trollhättan och Göteborg. Det är ett
gott exempel på aktiviteter som väntar dig som väljer att bli aktiv i
vårt parti.
Så var det då äntligen dags! Det var lördagen den ge oktober dagen då vi skulle åka till Göteborg
för att manifestera för svenskheten och mot det brutala våld som vänstern och invandrare står för.
Det var en lättsam och glad stämning i bussarna under resan till Göteborg Det var två femtiomannabussar från Stockholm. Visserligen var vädrets makter emot oss denna kväll, men vad gör väl
det med en sådan kämpaglöd bland deltagarna.? Första anhalt var Trollhättan. Precis när vi klev
så bröt ovädret
loss
av bussarna
ordentligt.
Det regnade under hela
mötet som hölls på Drottningtorget,
men det var trots detta välbesökt.
Bortåt 350 personer är ingen överdrift.
Naturligtvis hade en liten skara på 1015 personer ställt sig på andra sidan
kravallstaketet
med ryggarna mot oss.
En ganska ofarlig protest. Ett bejublat
tal hölls av Anders Klarström.
i
Nu var det dags för kraftprovet
Göteborg och dess magnifika mötesplats: Göta platsen. Hela området var
En hel del poliser
var
avspärrat.
utkommenderade
denna kväll, över
500 st. Sedan skyller massmedia på oss
för att det blir för dyrt för skattebetalarna. Då är skattebetalarnas
pengar
plötsligt något viktigt att hushålla med.
Annars brukar ju det inte vara intressant med vad t ex flyktingpolitiken
kostar. Dessutom är det motdemonstranterna som ställer till bråk och som
gör att polisen måste kommenderas ut.

Facklorna lyste upp i höstmörkret, symboliskt nog

Under mötet hade vi ca 100 personer
som fanbärare
och trumslagare.
På
Götaplatsen möttes vi av åskådarmassornas jubel. En och annan anarkisttjej stod och skrek av sig haschruset.
men sådant har man lärts sig att ignorera. Med
SDU i spetsen samlades
som för
fanbärarna och trumslagarna,
övrigt fick mycket god kritik. På given
signal tågade trumslagarna
med taktfasta slag ned för trapporna
från
Konstmuseets valv. Under några minuter håller de en liten uppvisning. Sedan

paraderar fanbärarna fram och ställer
upp sig på led framför trumslagarna.
Det ser mäktigt ut! Konferencier för mötet var Mats Tolgen
från SD- Växjö. Han skötte det hela väldigt elegant. l:a talare var Tina Hallgren Bengtsson från
SD-Höör och riksorganisationen.
Hon höll ett inledningsanförande
som gick hem hos publiken.
Men som vanligt hade vi sparat Jet bästa till sist.: Anders Klarström, som höll ett av sina bästa tal
genom tiderna. Det var en nästan explosiv laddning i talet. Anders gav 100% denna kväll, så
intensivt att han tappade rösten på slutet. Sedan avslutades mötet med Wagners Valkyriaritt och
nationalsången,
där alla stämde in. En pampig orkesterversion
som strömmade ur den kraftiga
högtalaranläggningen.
Rödingarna tystades totalt av musiken och våra kraftfulla slagord. Vilken
känsla, man fann inte ord för hur vackert det var, man måste bara ha upplevt det själv. Det var
som om man steg in i en saga. Avslutningsvis vill jag bara tacka alla nationella kämpar som medverkade till denna minnesvärda
kväll.

Tag kontakt med närmaste kommunförening,
ditt stöd behövs!

SO-Borlänge
Hagbacksgatan 20B
784 74 Borlänge
0243/87604
PG: 492 2041-1
SO-Dals Ed
Box 113
66800 ED
Pg: 6445457-2
SO-Eskilstuna
Box 2071
630 02 Eskilstuna
Pg: 646 06 58-5
SO-Göteborg
Box 300 36
400 43 Göteborg
Tel: 031 - 417244
Pg: 38 05 85-0
SO-Halmstad
Box 9062
30009
Pg:496 88 63-3
SO-Han inge
Box 46
13621 Haninge
Pg: 29 00 82 - 7
SO-Hedemora
Box 125
776 23 Hedemora
Tel: 0225/21234
SO-Helsingborg
Box 4079
250 04 Helsingborg
SO-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge
SO-Höör
p L 831 Stenskogen
24336 Höör
Pg: 437 95 76 - 4
SO-Jönköping
Box 101
561 21 Huskvarna
SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund
SO-Malmö-Burlöv
Box 14022
20024 Malmö
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SO-Norrköping
Box 1071
610 00 Norrköping
pg: 43 7542-1
SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
Pg:52 70 48 - 3
SO-Sundvall- Timrå
Box 3060
850 03 Sundsvall
Pg:21 55 42-2
SO-Varberg
Box 1186
432 16 Varberg
Pg: 695 265-9
SO-Västerås
Box 160 18
720 16 Västerås

SO-Växjö
Box 489
431 06 Växjö
Tel. 0470 - 828 58
Pg: ~9 27 25 - 8
SO-Orebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel. 019 - 45 33 79
Pg: 480 99 96 - 4
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PARTIBUTIKEN
SKRIFTER FRÅN
SVERIGEDEMOKRATERNA
S2:
S3:
S15:
S20:
S27:
S30:
S32:

Svensk flyktingpolitik,
en kritisk betraktelse
15 kr
Oet dubbla sveket...
15kr
Sverige åt svenskarna
25kr
Karl XII i slaget vid NaNa.25kr
Vårt Fädernesland
1Okr
Gustav Vasa
25kr
Karolinerna
30kr

Köp skriften om partiets tre
törsta år. Massor med toton
och partihistorik.
Tex:
* SOinvigde Globen.
*
*
*
*

Schönhuber i Sverige.
Valrörelserna 88 och 91.
Första Engelbrektsmarchen.
Möbelbidragsflygbladet, mm,mm.

Ny T-shirt!
••

"FOR EIT
SVENSKT
SVERIGE"
Viking med skylt, pris 120:Ange L eller XL vid best.

Beställ bunt med kurirer och sälj, lägg ut på bibliotek, skolmatsalar,
arbetsplatser, väntrum, ja alla ställen där människor samlas.
Eller beställ och börja sälj, det går faktiskt lättare än vad man kanske tror.
Priser: 10 ex: 150:-, 25 ex:300:-, 50 ex:500:-

NYA MÄRKEN!
Nu har vi fått in nya knappmärken.
Vi
har fem nya modeller:
1) "Utan svenskar stannar Sverige".
2) "Vi säger vad du tänker"
(Viking med sköld).
3) "Nej till EU".
4) "Rör inte mitt land" (Med handen).
5) "För ett svenskt Sverige"

BÄRSÄRKARNA,NYTT
NATIONELLT BAND!
SO-Växjö säljer detta nya nationella
band från Kalmar.
Oe har säkerligen framtiden för sig.
Endast förskottsinbetalningar,
SO-Växjö bjuder på portokostnaden.
EP "Bärsärkarna" Endast 45:SO-Växjö, PG: 392725-8

Baksidan: Bild på viking, därunder
texten: (Sverige vårt älskade fosterland).
Pris: 120:Adress: Hagbacksgatan 20 B
784 74 Borlänge. 0243/ 876 04
Postgiro: 4922041-1

BESTÄLL FRÅN SDU:
Ung Front nr:1 och nr 2,20:- st.
Blandade klistermärken
(Två sorter). 1OOst!60 kr.
Dekal: Sverigedemokratisk
Ungdom, med facklan:1Okr/st.
Många nya produkter på gång!
Postg iro: 649 36 00-8

1994 blir det val.
Då är det många aktivister
som kommer göra sitt yttersta för att SD
skall lyckas. Men av avgörande betydelse
för hur mycket valsedlar, flygblad, affischer,
etc vi kommer kunna trycka är hur mycket
pengar vi kommer ha. Där kan alla hjälpa
till. I december 1993 har vi cirka 130000,
det räcker definitivt inre så långt. Hjälp oss
att hjälpa Sverige. PG: 629 32 70-2

SPRID VÅRT BUDSKAP!

Pris: endast 50:-

T-SHIRT FRÅN SO-DALARNA:
Framsidan: Sverigedemokraterna
el. Nationalist javisst (ange vilken
som önskas) bild på flaggan text
därunder: för ett svenskt Sverige.

VALFONDEN

Dessutom har vi ju märket med texten "Stoppa vänsterextremismen"
Pris för knapparna är 10:-/st.
Vi har också tyg märken med texten "För ett svenskt Sverige"(Viking
med sköld).
Pris: 25:-/st.
Special paket: Alla
sex+tygmärketPris:
70:-

~~ O®~@[J[Ml® [J~@ITU~
Vanlig storlek: 60 st! 100 kr.
Nu har vi helt nya supersnygga sorter. BI a populära
"fullsatt"-märkena.
Mellanstora: fem olika,
blå/gula bia :" för ett svenskt
"Sverige" Säljs i tio-buntar.
Pris: 5 st! 15:Bildekaier: tre olika:
"Siste svensken .."
"Indianerna stoppade inte .."
30 kr/st
Nej till EU-Ja till Sverige! 20 kr/st

GLÖM INTE BORT An DU KAN
BESTÄLLA ÄLDRE NUMMER.
'-----_10-ill1 OlLKRO NOR._

