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I Hac syns tva av de ana trumslagarna. I
SDU:s forsta demonstration samlade lite mer
an 200 patrioter som gick med i taget for att
hedra Gustav II Adolfs minne. Tyvarr var det
manga som var i narheten av taget men som
hindrades fran att ansluta sig av polisen.
Under trummornas dan gick taget fran
Kungstradgarden mot Medborgarplatsen dar
tal halls av Tina Hallgren, Tomas Johansson
och Anders Klarstrom. Sjalvklart var de
"demokratiska antirasisterna" pa plats for att
forsoka hindra var demonstration. De forsok-
te med bomber, barrikader och stenregn men
inget av det biter pa svenska stolta nationalis-
ter. Med hjalp av de taktfasta trummorna gick
taget vidare mot Medborgarplatsen medan
det anarkistiska sloddret flydde upp i gran-
derna. En hemmagjord bomb exploderade

SVERIGES FRAMTID
framfor fotterna pa demonstrationsledningen
slangd av fega kommunister. Detta stoppade
ej taget.
Vid. Mepborgarplatsen upplevde vi en verklig
kamP.stamning. Det gar inte att i ord beskriva
kanslan dar vi stod, omgivna av stridslarmet,
polisavsparrningarna, rodpobeln, alia nyfikna,

• etc. Da kande man mer an nagonsin att vi ar
den nya tidens fortrupper, svenskhetens for-

,~varare numrrter 1. I
TyvarrsA vAgrade' polisen slappa in de ca
150"per oner som samlats bakom polisens
kravallstaket och ville delta pa motet. Som
forsta talare var Tina' Hallgren sen var det
Tomas Johanssons tur. Tyvarr sa avbrots
talet for en kort sekund da en berusad lands-
forradare i skepnaden av en nationalist slog
till hogtalarstativet. En av SDU:s aktivister tog
dock snabbt tag i saken och slapade bort
personen i fraga. Johansson kunde sen fort-
satta med sitt tal. Etter detta tal var det dags
for Anders Klarstrom att tala. Detta var en
stor gladje for samtliga. Han papekade bl a
att det var viktigt att ungdomarna samlades
under fanorna och att vi aldrig skulle ge vika.
Motet avslutades med nationalsangen.

SDU-bulletin: SDU-bulletin or organ for Sverigedemokratisk Ungdom. Varje SDU medlem erhaller SDU-
bulletin fyra ggr om aret (var, sommar, host. vinter). Bulletinen innehaller senaste nytt och information om
kommande aktiviteter. ~
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AK T I V I T E T E R
KOMMANDE AKTIVITETER

sou - VAST med sate i Goteborg har kommit i gang ordentligt och gar att kontak-
ta pa adressen langre ner pa blader. I Skaraborg har en SOU-grupp bildats och job-
bar nu for fullt. Bor du i Skaraborg och vill komma i konrakt med SOU - SKARA-
BORG sa kontakta kansliet sa satter vi ihop er med SOU:s representanter pa orten.
Aven i skane byggs nu SOU upp. Pa flera orter satts det nu upp lokala SDU-grup-
per. Ar du intresserad av att starta en i din kommun konrakra da kansliet.

•• 0FOREGAENDEAKTIVITETER
Nu i somras hade SOU ett sommarlager ihop med moderpartier. Mer om detta gar
att lasa om pa annat stalle i bulletin.
SOU har hallit flera flygbladsutdelningar och blivit omnamna i flera tidningar, dar-

ibland Expressen.
Sist men inte minst, 6 november .
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OVERLEVNAOSHELG MEO SOU
Ett flertal ganger har sou anordnat overlevnadshelger med aktiva SOU-medlemmar i
Stockholmsomradet. En helg var vi ca:10 st i en stor skog i utkanten av Stockholm. Oar hade vi
bland annat konditions- och sjalvforsvarsovningar. Pa kvallen fick vi antligen vila oss lite och
manga kampminnen berattades framfor eldens lagor samtidigt som mat fortardes. Natten till-
bringade vi i en vindsaker koja vi byggt tidigare pa dagen. Aven om regn hade fallit pa natten
skulle vi klarat oss tack yare vart effektiva tak av granris. Morgonen darpa inleddes med ett kort
men intensivt styrketraningspass. Efter det at vi en efterlangtad och naringsrik frukost som verk-
ligen behovdes for dagens ovning som var fyllda av styrke- och uthallningstest. Vi fick lara oss
hur Tilan tranade upp muskier sasom mag-, biceps, brost-, axelmuskler m.m. Forutom det fick vi
ocksa lara oss hur man forsvarar sig mot anfall m.m. Pa kvallen nar det var dags for hemfard
var alia tr6tta efter helgens harda traning och jag ar saker pa att alia ser fram mot nasta over-
levnadshelg med SOu. am du ar intresserad av att folja med sa kan du anmala ditt intresse pa
parti-kansliet. aBS! Endast stockholmsomradet.



Den nionde oktober skulle
Sverigedemokratema halla demon-
stration i Trollhattan och i Goteborg.
Tyvarr sa fick vi inte demonstrera
varken i Trollhattan eller Goteborg.
Men i stallet sa fick vi motestillstand
pa bada orterna. Innan helgen sa var
det mycket skriverier i massmedierna
och SO var med i bl a radio

Goteborg. Frin stockholm var det tva fem-
tiomanna bussar som avgick lordagmor-
gon. Oet kom aven bussar fran smaland
och skane . Pa lordagseftermiddagen nadde
bussama sin forsta destination Trollhattan.
Oar holl vi ett mote i ett osande regno Ca:
350 personer deltog pa motet. Tal holls av
Anders Klarstrom. En lastbil fanns som
temporar seen. Framfor lastbilen stod ca:
40 st fanbarare. Mindre an 25 st motstan-
dare fanns pa plats.Efter succemotet i troll-
hattan sa var stamningen pa topp nar vi

.,., dyngsura begav oss till goteborg. Motet
, . ~_ ' li'olls pa Gotaplat$fn och det samlades ca:

I-E-d-'--t --I ---1700 - 800 persoee(9))ar hade vi atta st trumslagare frin SOU - Sthlm.
n e av rums agarna. V· h d" "'30 •

---------- 1 a e aven .st
fanbarare och lika manga fackelWa~are:
Nedanfor talarpodiumet hangde ~~tn
nytryckt banderoll med texten Sverige--at
svenskama. Den var bla-gul och hade SD's
fackla tryckt pa sig. Konferencier var Mats
Tolgen frin smaland och forsta talare var
Tina Hallgren-Bengtsson frin Hoor. Efter
hennes tal var det dags for Klarstrom att
tala. Talet var valdigt uppskattat och fick
folket att jubla. Efter motet var det en efter-
fest dar ett nationellt band upptrade. Sent
pa kvallen ,ltervande bussama hem.
Vi pa SOU-bulletin skulle vilja tacka SD- och SDU-Goteborg for ett
trevligt mote och Iycka till i framtiden.

En del av trumslagarna och
tanbararna med den nya
banderollen bakom sig.

KARL XII
I ar fick Sverigedemokraterna inte tillstand att ga tram till Karl Xlls staty i Kungstradgarden. Vi
tick istallet tiIIstand att ha en stillastaende manifestation pa Medborgarplatsen, en plats som
inte har nagot att gora med Karl XII. Obegripligt later sig polisen paverkas av en lojlig liten
grupp med patetiska "antirasister" vars antal overdrivs lika friskt i massmedia som vart antal
brukar skrivas ned. Att hanvisa oss Medborgarplatsen tor att hogtidlighalla Karl XII:s minne ar
en ren torolampning. Det har ar ett han mot demokratin och demonstrationstriheten. Vi har
ingen anledning att prostituera oss genom att medverka i ett sad ant har spektakel. Om du
anda viii hogtidlighalla Karl XII kan du delta i 30:e Novemberforeningens tag i Stockholm. De
gar utan tiIIstand men tanker Ou vanta pa tiIIstand for att ta tillbaka Oift land!?! I skrivande
stund ar det annu oklart vad som hander i Lund. Mycket pekar pa att det blir insstallt.



Ultima "POSORERNA" Thule
Den populara gruppen Ultima Thule (eller det mera passande namnet; Posorerna) har inte sa
langt kvar pa sin karriar. Varfor har dom blivit kanda? Ar det for deras musik? Knappastl Det ar
for deras nationella texter. Och vad hander om Ultima Thule inte vagar sta for dem? Inte kom-
mer nationalisterna att Iyssna pa dem i alia fall (det marktes pa deras konsert pa Fryshuset dar
det endast kom 613 betalande trots all reklam). Vid ett flertal tiIIfalien har Ultima Thule med Jan
Thornblom i spetsen uttalat meningar som fatt de fiesta fd Ultima Thule-fans forbannade over
deras feghet. Varst kanske det var i radioprogrammet Efter Tva dar de forklarade att bade
"Besten" och "Stolt och stark" handlade om EG, miljoforstbrning etc. De sa aven att pizza och
kebab var svensk mat. Ja, ja. I samma radio program "erkande" Thule att de kunde kampa for ett
samhalle dar svenskar och invandrare lever tillsammans. De tog ilia upp nar publiken hade tal-
koren "Sverige At Svenskarna" pa fryshuskonserten. Posorerna har ocksa tagit avstand fran
Sverigedemokraterna. Har de redan glomt att SO har salt deras skivor i flera ar och att de var en
av de krafter som hjalpte fram Posorerna till deras position idag? Listan kan goras lang p<!i
Posorernas landsforradiska uttalanden men man kanske ska vara glad sa lange de i alia fall
vagar sta for att de ar svenskar om de nu gar det.

Ultima Thule senaste skiva ar valdigt bra, bade
musiken och texterna. Speciellt ett par latar har
en sadan nationalistisk utstralning att de skulle
vara underbara om man bara inte visste vilka
fega personer som stod bakom dem. I inneoo
dralet skriver de angaende vald mellan invandra~
re och svenskar: Endast om hela sanningen se$
kan forsoning vara mojlig. Oeras standiga prat om
"bygga broar" gor mig galen. OChjag ska gora allt

)0.

for att rasera demo •
Jag rader er att lagga ner era pengar pa an·ffl'8.
nationella skivor an dessa pengagiriga posorer,
t.ex. Barsarkarna.

Ultima Thule for Sverige statt pa
Bjods att prata i radions Efter Tva

Etter tider av hets mot vart svenska folk
Nu nagra for vart motstand skulle bli tolk
Men pengarnas kraft den yager sa tungt

•• It' Fick de att forneka texter de sjungit
Nu vantar vi alia pa nasta sang,

vad efter idealens Ragnarok ma vara pa gang
. I duo med Dr Alban kanhanda

Nu nar de kappan etter vinden fatt yanda
. ".~'We shall over come over landet Ijuda

Du gamla du fria nu aven Thule viII fOrbjuda

GA MED I DEN AKTIVA KAMPEN!
Nu till valet -94 behovs aktivister mer an forr! For att vi ska iyckas i de! ~ommande
valet galler det att folk verkligen ser att vi finns och arbetar hart for vara ideal.
Vara flygblad skall spridas och vara affischer ska sitta pa varje anslagstavla. Alia
krafter behovs for att hjalpa vart moderparti.
Skicka in talongen langst ner pa sidan till SDU-RIKS sa viderbefodrar vi er intres-
seanmalan till Din SDU-avdelning.
Om inte SOU finns pa din ort och du ar villig att bilda det sa kan aven du skicka in
talongen. Om du bildar SDU-kommunforening ansvarar du for flygbladsaktioner,
tidningsfOrsaljning etc. pa din art.
Klipp ut och skicka in!

Jag viII hjalpa till med aU affischera, dela ut flygblad etc.
Jag viII bilda SOU pa min art.
NAMN: TELNR: FODELSEAR: ~19__
GATUADRESS: SKOLA: . _
POSTNR: ORT: _



MEDIA INGEN CHANS MOT KLARSTROM
Ett flertal tillfallen har var ledare Anders Klarstrom uttalat sig i TV och press angaende
vart installande av Karl XII-firande. Flera personer har hort av sig till SD-kanslit och
beromt Klarstrom for hans insats.
Den 25:e november var Klarstrom med i radioprogrammet Etter 2. Med i programmet var
ocksa Per-Ake Westerlund sam ostort fick sitta och Ijuga att det var
vi Sverigedemokraterna (eller nazisterna sam Westerlund sa) sam
stod bakom allt vald och alia bomber pa demonstrationer. Hmm...
Har jag da last helt fel i tidningarna dar det stod att anarkisterna
stod for braket och att det var aoarkjsterna sam hade med sig bom-
berna!?! Nar sedan Klarstrom forklarade hur det verkligen lag till for-
sokte den vanstervridoa programledareo Ulf Elviog avbryta honom
hela tideo men Iyckades sjalvklart iote. Ulf Elviog tackade Klarstrom
snabbt nar han upptackte att varkeo hao eller Per-Ake Westerlund
hade en chaos att debattera med sioa logoer mot hooom. A. Klasrtsrom
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EN HALSNING TILL SOU
KAMRAT DAN

En av vAra trogna medlemmar,
Dan blev brutalt misshandlad och
etter detta svArt knivhuggen nl:ir
han farsvarslas lAg pA marken.
Detta l:ir ett fruktansvl:irt dAd
uttart av vAra sA kallade "kultur-
berikare". Liknande dAd utf5rs
allt ottare och brutalare ,och
nl:imns detta i skrl:ipmedian?
Kamrat Dan 5verlevde,turligt nog,
och stAr nu Ater i vAra led.Nu
mAste vi svenskar h5ja vAr r5st
och visa att vi l:ir herrar i vArt
eget hus. Svensk ungdom mar-
scherar vidare sam aidrig f5rr
och snart skall det mAngkulturel-
la samhallet dra sitt sista ande-
tag. UT MED PACKET OCH
HELL KAMRAT DAN.



SDU PA SOMMARLAGER
Under juni manad anordnade SDU och av torgmoten och flygbladsutdelningar.
SD ett sommarlager i sma land. Ett gang Forutom att vart nationella budskap
glada SDU:are begav sig tillsammans spreds over praktiskt taget hela smaland
med nagra SD:are ner till Vetlanda sta- hade vi aven andra sysselsattningar. Vi
tion dar vi motte upp nationalister Fran hade bland annat talovningar, dar det
ovriga delar av lander. Darefter begav vi visade sig art vi hade nagra riktigt bra
oss till lagerplatsen som lag en bit utan- talare inom SDU. Till lagereldens lagor
for Vaxjo. Talten sattes upp och lagereld holls traning i olika politiska ideologier
ordnades. Pa tisdagen begav sig flertalet som kommunism., konservatism etc. Vi
lager deltagare till Oland. Vi blev fak- hade aven retori ovningar. De som var
tiskt chockade nar vi markte hur bra det med da kan nog svara pa de fiesta tank-
gick med forsaljningen och hur val vi bara (och otankbara) fragor.
blev bemotta. Samma dag sa var vi En sak ar saker; det har lagret glommer
ocksa i Morbylanga och Kalmar. Lagret man inte i forsta taget.
fortsatte med full fart over en vecka fylld Mer om lagret kan du lasa i Dng Front nr 2.

Infor valet -94 ansvarar SOU for forstagangsvaljarna. Vi uppmanar alia vara
medlemmar som gar pa gymnasiet att att skieka in adresskatalogen (heist med
fodelsedatum) for er skola. Vi kommer darefter skieka information till samtliga for-
stagangsvaljare. Skieka katalogen till SOUs box. Om du har tillgang till andra
gymnasiekataloger kan du garna skieka in dem oeksa.

SVENSK UNGDOM
SVERIGES FRAMTID

BARsARKA.RNA
Barsarkarna ar ett relativt nytt band &an Kalmar. Dehar
sIappt en EP med tre tatar - Framlt Svenskar, Odins
HjaItar och Vakna Sverige. Ljudet a.r bristfaIligt men fram-
tiden fOr bander see valdigr god ut och vi kan rekommen-
dera EPn.

BRIGAD WOTAN
Brigad Wotan ar ett nytt nationellt band fran
Trollhattan. De har just spelat in en demo med tio
larar. Namnet - Wotan kommer ifean germanerna
som kallade den for oss kanda Oden for just
Wotan. Tyvarr kan vi ej skriva en recension pa
bander fOr vi hac ej hoct det men aktivister fran
Trollhattan medelar att demon ar av bra kvalitet
och samtliga texter ar nationella.

hill 35 kr

~\71111 f1'J1811~llla8~
Inom kort kommer SDU fa in nyll material sasom I-shirts, r()(kmorken

(pins) ()(h dylikt. En bestollningslista kommer all gOros inom kart.
Intresserode kontoktor kansliet.

Varor fran SDU:
SOU-dekal med bla / gul faekla
med texten "Sverigedemokratisk
Ungdom". Stl 11 em # 11 em.
Pris: 10 kr
SOU klistermarken (OaSI
Nyupptryekta). 100 st.

BSS- Ett (orsak att vacka debatt.
257 sidor intressant lasning.
Pris: 79 kr
Ung Front nr. 1. Innehall: On
kmrnJri<m, Natrretl Eurq:tB" rrm.
Pris: 20 kr
Ung Front nr. 2. Se annons.
Pris: 20 kr
EP Barsarkarna Se annons.
Pris: 40 kr
Demo Brigad Wotan. Se an nons.
Pris: 35 kr
Samtliga bestallningar
gars genom att betala in
pa Pg: 649 36 00-8 (SOU).
Alia priser inkluderar porto


