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Windeskog har ordet
Det at" tydligen valdigt Iatt att missfarsta saker och ting. I hela mitt Iiv
har jag inbillat mig att iden att ha en Fraken Sverige, var att personen i
fraga pa mlgot satt skulle representeradet land hon kom ifnm. Men det ar
.
k II
'11
I'
F
tydl'Igen he It fe.I A tmmstone
om man sase
11 arets mv mg. ran
svenskaste norrland uppenbarade sig namligen den markaste av manniskoformer. Att denna fraken inte vann var en total sensation, pa mlgot satt
var allt upplagt far del. Men aandra sidan var hon nog den egentliga vinnaren, ingen fick lika mycket publicitet och uppmarksamhet, troligtvis ar
en karriar som modell/proffskandisatt vanta.
En annan sak som var intressant med Fraken Sverige-tavlingarna, var
intervjuerna man kunde ta del av med Fraken Norrbotten, och vinnaren
Fraken Dalarna (vars syster fbravrigt gick i samma skola med undertecknad). Om vi bbrjar i den morka delen (bokstavligt talat) sa fick hon fragan om vad hon gillade mest med hennes utseende, vilket visade vara
hennes hudfarg! Egentligen inget fel med det, man skall varn stolt aver
.
vad man ar (aven om denna hIla fraken mte tycks veta var hon kom
;<11 k
k II tI'11aIofran. Pr0 bl"emet ar snarare att mgen biond fl'ICka I Sdl
S apet sue
tas att ta samma ord i sin mun. Kan ni tanka er rubrikerna om en svensk
sagt att det vackraste med henne var hennes hudfarg? Rasist, fascist,
nazist, VAM:are, rasfixerad, orden hade inte rackt till, och troligtvis hade
hon anmalts for hets mot folkgrupp. Det andra intressanta, Fraken
Dalarna, av colomianskt ursprung, fick fragan om hon matt mlgon
rasism? - svaret var nej: Detta borde vara ett fantastiskt avslajande, en
utomeuropeisk invandrare som Ievt nastan hela sitt liv i europas mest
rasistiska land och aldrig mott pa rasism! Om artikelfarfattaren pa
Aftonbladet verkligen trodde pa att Sverige var sa rasistiskt, borde detta
avslajande finna sin plats pa Iopsedeln. Men detta beteende visar ju att
ingen egentligen tror att svenskar ar rasister!'
De som sarJer
. att Fraken Norrbo'Hen mte vann, mlsstrasta
.
. J ag fareJ.
. ". mom tre ar.
utspar att VIhar en svart "Fro"ken Svenge
Heja Sverige...
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Medlemmar
som vilI
bli aktiva ar valkomna att
hora av sig till sin Iokala
SDU-avdelning.
Om det
inte finns nagon aktiv
.
d·
t
av d e1rung pa
m or k onta k ta SDU -Rik s.
· . ··1·
N atur 1IgtVlS va Jer man
sjaIv hur pass aktiv man
vilI vara.
InnehaIlet behover inte alltid overenstamma med
Sverigedemokratisk Ungdoms officiella stlmdpunkt.
Ansvarig utgivare: Jimmy Windeskog.
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hord,e nagon av APK senast? I
stallet verkar det som gamla gada
SD verkligen vaxer.
Efter detta har vi inte sett nagon
stapel fOr novriga partier".
Hmm ...vet de nagot de inte vill
beratta for oss andra ...?

De som sag nypremiaren av Carl
Hamiltons
fyndiga program
"Dilemma" (som behandlade rasupplopp) trodde nog inte sina
orono Inte i alIa fall da en froken
(tvvarr missade vi namnet. ursakta) som fick leka ansvarig utgivare till AktueUt. fick fragan om hon
skulle sanda en privatinspelad
film dar en invandrargrupp sparkade ner en svensk. visst skulle
hon det. I alIa fall till hon fick
reda pa att det filmats av en nynazist. i sa fall skulle det inte sandas. Carl stallde ingen fOljdfraga
och fraken sjaIv gay ingen fOrklaring. Jo, det ar verkligen ett dimlemma det har med demokrati
och jamlikhet.

Appro pa valundersokningar. det
genomfOrdes en sactan pa internet
nyIigen, och aterigen exploderade
SD:s siffror. Atminstone tills man
sag det, sedan SD:s stapel blev
fOr hog (over 5%) sa plockade
man helt enkelt bort mojIigheten
att rosta pa SD. Det var ju ocksa
ett satt att undersoka vad mlinniskor egentligen tycker!

En SDU:are i mellansverige fick
lamna elevradet pa sin hogstadieskola sedan dennes "klasskamratern fatt reda pa vilken politisk
overtygelse han hade. Hur var det
egentligen. var det nagon som sa
att det var ett problem med yttrandefrihet i skolan ..?

Annu en av kommunisternas hjaItar har lamnat jordelivet och sina
anhangare i Sverige, Kambodjas
Pol Pot.
Vanstern ar sakert ledsna, men
resten av varlden jublar. Kanske
borde vi skicka kondoleanskort
till Birgitta Dahl?

Gbteborgs-Posten (GP) presenterade i januari en valundersokning
dar de konstaterade att "ovriga
partier" vaxt orovackande mycket. GP konstaterar ocksa att dessa
roster borde ha fOrdelats pa SD.
APK (Arbetarpartiet
Kommunisterna)
eller SPI
(Svenska
Pensionarers
Intresseparti). Men till och med
GP ifragasatter om SPI verkligen
tagit nagra roster och nar fan

De som har tillgang till internet
uppmanas att besoka Torget och
Passagens hemsidor. dar det finns
mojligheter att debattera politik
fOr SDUs rakning. Saken blir inte
mindre intressant over att vara
politiska motstandare skriker i
hogan sky over att vi ar dar, till
verket kamrater ...

pa gang
riktigt
i
Stockholmskommunen Haningen.
detta kan dementeras av SDUBulletinen.
Sanningen ar att SD Haninge ar
sa fruktansvart heta sa att det
formligen glooer ute i Haninge,
bli inte fOrvanad om vi tar en
handfull mandat i Haninge - liksom i Trollhattan!

Antidemokraterna har slagit till
igen. nu har de med hjaIp av terror och hot stoppat SD:s narradiosandningar ute i Haninge. Som
vanligt bryr sig mass media verkligen om yttrandefriheten
och
rapporterar om del...

Olagliga demonstrationer ar inte
olagliga. atminstone inte om man
skall tro Borlangepolisen (som
tidigar gjort sig kand fOr att tolka
lagen nagot alternativt). I mars
genomfOrde AFA/SUF en olaglig
demonstration i staden, medan
polisen stod brevid och sag till att
ingen halkade.
Manga av de nastan 100 deltagarna var maskerade men inte alIa,
nastan 20 visade visa var de stod.
"Folkfest mot rasism". som sagt.

Pa annan plats i denna bulletin
ser ni en annons dar ni kan kopa
Niklas Torners fantastiska nationademokratiska
verk Sommarspan. Redan nu kan vi avsloja att
SDU snart slapper ett mer omfattande verk i samma anda.
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-Fronten fram ytterligare.
Soodagen 15 mars hells regionalval i
Frankrike. Det blev en seger fer Lionel
jospin och vansterblocket, vilket inte fervanade nagon, och uppenbarligen var till stor
gladje fer var vansterinriktade journalistkar.
En rejal droppe malort i etablissemangets
gladjebagare var att den nationaldemokratiska rerelsen i form av Front National uppnadde en, om an liten, sa dock en framgang.
Front National hade satt upp 16 procent
som mal, men var ett antal tiondelar fran
detta, vilket gay tidningarna i Sverige anledning att skriva att de "hegerextremistiska
rasisterna" hade "misslyckats". Le Pen sjalv
var dock nojd med resultatet, vilket han har
all anledning att vara. Partiets srallningar ar
fasta och definitivt ingen tillfallig framgang.
Den ar ocksa ett bevis pa att det franska
folket inte later sig luras langre av massmedia, som i Frankrike ar om mOjligt annu
mer hatiska mot demokratins sanna forsvarare, an de ar har i Sverige.

i Sverige, och manga oheliga allianser kommer med all sakerhet att skapas fer att stoppa nationaldemokraterna.
I den soora regionen Provence, dar FN
har sitt storsta stoo, gick partiet framat med
1-2 procentenheter. Det visar att valjarna pa
de platser dar FN:s inflytande ar som sterst
ar nOjda, och att nationaldemokraterna far
fortsatt och ekat fortroende. Detta ar
intressant, med tanke pa att tidningarna har
forsokt framstalla de orter dar FN styr, i
synnerhet da Vitrolles dar de har egen
majoritet, som nagot slags tyranniska enklaver och "experimentplatser for rasisternas
avskyvarda politik". Till saken her forsms
att demokratins fiender, bade i Frankrike
och Sverige, verkligen anser att en nationell
politik ar motbjudande.
I den saligen
insomnade
antidemokratiska
tidningen
Expo stod forra aret om Front National
och en del om vad de hade astadkommit i
sina orter. Expoganget uppfattade det bland
annat som nagot negativt att det var "mer
moral" i politiken, att dOrna av deras rubVagmastarroll
riksattning. Au brottsligheten pa dessa orter
Front National kommer nu att fa en vagminskat med upp till 40 procent namns
mastarroll i ett stort antal regioner dar vaninte. Kanske de kriminella personema
sterblocket inte ar i majoritet. Dar avgor
bakom Expo uppfattar aven detta som
Front National om hegern eller vanstem
nagot negativt?
kommer att styra. Bada blocken har dock
forklarat att de under inga omstandigheter
Hatartiklar i D N
kommer att samarbeta med Front National;
de etablerade partiernas forakt for folkets Liknande tongangar kan uppfattas i de artiasikter ar tydligen lika stort i Frankrike som klar som Maciej Zaremba skrev i Dagens
Nyheter 8-9 mars. Den forsta artikeln bar

rubriken "De rastade bort
demokratin",
och handlar
am Vitro lIes, staden sam
enligt Zaremba "vann sin..
ryktbarhet som den farsta
vasteuropeiska stad som i
demokratisk ordning rastade
bort demokratin". DN-journalisten skriver att han hade
vantat sig en stad i forfalI,
narmare bestamt "en oeh
annan utbrand bil oeh i
avrigt grahet". Hans besvikelse lyser igenom i texten
nar han berattar am en stad
sam ser ut som "ett slags far
vuxet Vallingby".
Det star ingenting om vad
Vitro lIes borgmastare, mme Jean-Marie Le Pen i samsprak med SDU:s
Catherine Megret har astad- egen Jimmy Windeskog i Paris.
kommit. I stallet anstranger Tillsammans hailer Sverigedemokraterna
sig Zaremba med att beskri- och Front National en enad fron mot
va en trist och avfolkad stad mangkultur i Europa.
utan sjal.
Foto: Matin Karlsson
I den andra artikeln beratenkelt inte vagar lata nationaldemokraterna
tas mer am sjalva FN. Journalisterna har presentera sin politik, eftersom de vet att de
sam bekant svart att hitta nagra konkreta inte kan argumentera mot den samt att
argument mot nationaldemokraterna. I stal- stora delar av folket redan sympatiserar
let an vander de otroligt langsokta koppling- med den.
ar, tar nagot sam nationalisterna sager och
"Nastan 50 proeent av franska valjare
forklarar att de egentligen menar nagonting sager sig dela ntlgra av Nationella Frontens
helt annat. Zaremba ar inget undantag. ideer. Fler an vad fjarde har vid ntlgot tillfal
Han anstranger sig hart for att hitta tecken Ie rastat ptl Le Pen. Vad rastar de ptl?" Det
pa antisemitism och rasism bakom FN:s fdgar sig Maciej Zaremba. Skulle svaret
uttalanden. For att ta ett exempel: Det fran- mOjligen kunna vara valstand, trygghet pa
ska ordet fOr Aids ar Sida. Le Pen har gatorna och en saker framtid for folk och
anvant ordet sidaique (aidssjuk). Pa franska nation?
uttalas det nastan precis sam judaique
Front Nationals framgangar ar en ovar(judisk). Sa naturligtvis maste han i sjalva derlig inspirationskalla for alIa sam kampar
verket ha menat judar!
for den nationaldemokratiska
rorelsen.
Sverigedemokraterna gratulerar FN till de
uppnadda framgangarna. Vi ar 6vertygade
50 procent de1ar FN:s asikter
am att de kommer att bli annu storre, och
Det ar verkligen betecknande att foretrada- aven att vi Sverigdemokrater kommer att ha
re for det politiskt korrekta etablissemanget star gladje av vart samarbete med FN i
maste anstranga sig med att utmala natio- Euro-Nat.
naldemokraterna sam skurkar, forkladda
rasister och att det de sager egentligen betyder nagot helt annat. Det bevisar det vi
sedan lange visste, att etablissemanget helt
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Aterigen passar vi har pa att presentera nagra sanger som skrevs da Sverige fortfarande
var en sund och naturlig stat, anledningen att vi gor det ar att vi anser detta vara en
allttOr vardefull del av vart kulturarv for att glommas bort.
Nar vara foraldrar gick i skolan var dessa masterverk en obligatorisk del av undervisningen, idag skall vi lara oss om islam och latinamerika ...
Det ar inte bara textema till dessa stycken som ar briljanta, aven musiken. Vill du
uppmcka denna fantastiska varld sa besok narmaste stadsbibliotek, de borde ha nagra
av dessa sanger.

Hemvarnssang
For vart hem, for var by~gd, for
vart fadernesland. Man ur huse vi
ga med vart hjarta i brand, vi fortrosta pa Gud oeh var rattvisa sak,
in~en bavar for bombernas brak.
For vart hem oeh vart land, vi med
vapen i hand vilja skydda var
strand, emot mord oeh mot brand.
Vilja skydda var strand, emot
mord oeh mot brand. Framat
marseh for vart fardenesland!
For var frihet, var tro, for aUt
heli~t, oss ar, in i doden var hemvarnsland trohet nu svar. Vad ar
livet oss vart, om vart hem oeh
vart land skulle Falla i fiend ens
hand? For aUt heligt, oss ar, varje
man bar gevar, kommer fiendens
har, Finns oek hemvarnet dar.
Kommer fiendens har, Finns ock
hemvarnet dar. Till forsvar for allt
heligt, oss ar.

I

Sverige ar mitt
allt pa jorden

Land,du
valsignade

Land, du valsignade, ta min
sang! Gjut din ande i orden!
Giv att den ljuder fullkommad
en gang, sangen am landet i
norden. Sangen am sjumila
skogar och sjo, stiner som
skordar oss bara, midnattssol
Sverige ar mitt allt pol.jorden, intet och midvinter sno. Sveriges ara.
at-som Sveri~e kart. Forsta stegen, Sverige!

Sveri~e ar mitt aUt pa jorden, inget
at-som Sveri~e skont. Med det vita
fjaIl mot norden, furugordlat,
norrskenskront. Dar ga fria, stolta
strom mar, klar och bla ar insjons
vag. Dar bo stora drommar. An i
trogna soners hii~.

forsta orden. Dar av far och mor
ja~ lart. Dar jag lekt i stilla hagar,
styrt i sagans rike in, dar jag
dromt i unga dagar, dromt om
hjartevannen min.
Sverige ar mitt allt pa jorden, intet
ar som Sveri~e rikt. Gav det stundom bark pol.borden, var det dock
i tro sig likt. Det har basta maim i
bergen, basta maim i brost ocksa.
Oeh i fanan basta fargen, solens
~ull pa himlens bla.

Land, du valsignade, tag mitt
verk! Dig min stravan jag vige!
Signa min tanke och ar men
starkt, framst bland de framsta
jag stilge. Att nar min bana jag
andat har, sjunkit till skuggor
neder, stolt ma man da minnas
att svensk jag var. Sverige till
heder! Sverige!
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Vara alltid sa antidemokratiska
vanner i Socialdemokraternas
ungdomsfOrbund SSU har borjat visa vad som komma skall
till valet - i god socialistisk
anda.
Ute i Stockholmskommunen
har
SSU utsett
Sverigedemokraterna till sina
huvudmotstandare i (s)-tidningen Nya Vardkasen. Att detta
just sker i Huddinge ar naturligtvis inte speciellt fOrvanande,
aven SSU fOrstar naturligtvis att
det bOrjar lukta mandat fOr SD.
I den redan namda artikeln
menar SSU aU man skall "ga
till offensiv" mot "obehagliga
och hatiska klistermiirken och
flygblad' och "hatiska tankar
och okunskap". SSU passar
aven pa att skamta, de menar
namligen att de skulle vara
beredda att ta debatt med oss
fOr att hindra var framfart. Nu
vet ju alIa som har varit med en
stund att detta ar precis vad man
brukar 'saga ett par manader
innan valet men nagon debatt
blir det naturligtvis aldrig fragan om - det skulle SSU aldrig
vaga.
I stallet an vander de sina
"alternativa" arbetsmetoder. I
media kunde vi nyss lasa att
SSU roat sig med att sprida falska affischer i Moderaternas
namn. Det drojde inte lange
innan det dok upp liknande affi-

scher soder om Stockholm. Nu
var dock media (precis som
vanligt) valdigt tysta.
Naja, med detta svinaktiga
beteende visar bara SSU aU de
sjaIva till och med vet att de har
feI!
En annan rolig historia kommer fran Tierp - en annan kommun som med all sakerhet far
en present i form av ett SDmandat den 20 september. I
denna kommun hade SSU kraftigt protesterat mot kommunfullmaktiges beslut att inte slappa in nagra ungdomsfOrbund i
skolorna. Efter mycket tjafs
andrades beslutet och det fOrsta
ungdomsfOrbundet som fOrklarade aU de skulle komma pa
besok var Sverigedemokratisk
Ungdom. Detta gillade inte
SSU som i god antidemokratisk
anda bOrjade krava aU SDU inte
skulle fa komma - detta trots aU
det som sagt var SSU sjalva
som andrat pa beslutet.
Man gick ut i media och
beskyllde oss fOr allt mellan
himmel och jord. Bland annat
skulle vi "forneka forintelsen"
genom att skrika "sex miljoner
till" - ar det nagon som far ihop
den ekvationen (hor i sadana
fall aver till SDU-Riks, vinnaren vinner en hel lada med
SSU-marken). Man gick ocksa
ut i lokalmedia och farklarade
aU om inte skolan skulle stoppa

oss skulle SSU se till att vi blev
stoppade (den socialistiska varianten av demokrati ni vet).
Aven SSUs ordfOrande Niklas
Nordstrom gick ut och svamlade om att vi skulle stoppas.
SSU ar inte alltid sa genom
tankta - det vet vi sedan tidigareo Det enda deras aktion gay
var naturligtvis en hel massa
publicitet som borde garantera
Sverigedemokraternas mandat.
SD Tierps Joakim Larsson och
SDUs Jimmy Windeskog fick
stora rubriker och placerade SD
och SDU pa bade framsidor och
IOpsedlar pa tidningar i Uppsala
Ian.
Naturligtvis kunde de inte heller stoppa vart besok pa
Tierpsskolan - trots ivriga forsak. Utan i staIlet kunde eleverna fa traffa Sverigedemokrater
som Joakim Larsson ( som efter
valet aterigen barjar aU arbeta
med SDU!), Torbjorn Kastell
och Jakob Eriksson.
Efter en trevlig dag i skolan
passade vi aven pa aU halla en
uppskaUad flygbadsutdelning i
centrala Tierp.
Umg nasa SSU - trar ni verkligen ni har nagon chans emot
oss?
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Eller "Nar kom kriget?"
"Vardet av en fri debatt bUr sarskilt
stort om landet
skulle
hotas.
Befolkningen utsatts dilfor mangder av
falska rykten och propaganda. (...)
Cencur ar uteslutet."

ovalkomna gaster/ockupanter inte skall ta ilIa upp,
om sa ar fallet sa ar det tragiskt - men a andra sidan
ar det mycket sam ar tragiskt i dagens Sverige.
Just inledningsstycket i samband med bilden
nedan var mycket tydligare tidigare. Man menade att
folkets fiender kommer att gora allt i deras kraft fOr
att Iura oss tiil kapitulation. Kanske vi skall ta denna
andring i Telefonkatalogen som ett sadant exempel?
Den finns dock lite go bitar i den nya utgavan
ocksa, se detta citat: Men pd manga Iu1l1 iir den poli .
tiska utvecklingen osiiker och lokala konflikter av
olika slag kan spridas och hota freden. (...) stora
flyktingsstrommar kan ocksa siitta vdrt samhiille pa
svara prov". Det ar val det minsta man kan saga ...

Nej, citatet kommer inte fran SD-Kuriren, SD:s partiprogram eller mlgon annan SD/SDU publikation, inte
beller fran nagon partipolitisk nationell rorelse. Den
kommer fran Telefonkatalogen, avsnitt samhallsinformati on (sid 24), rubrik Viktig information om din
siikerhet.
Sidan bebandlar information om sveriges fOrsvar
ocb vissa riktlinjer om vad om skall gora om det
skulle bli skulle bli krig i Sverige. Jattebra kan tyckas, det tycker jag med. Anledningen att jag retar upp
mig i detta sammanhang ar att denna
sida andrat skepnad valdigt mycket de
senaste aren.
Om kriget kommer, under detta
Om del kommer en meddelande sam sager aft
namn gick denna
sida i
vi sica sluta slass och stoppa mobiliseringen Telefonkatalogen tills bara nagot ar
sedan (vafor andrades rubriken ...). Den
sidan sag ganska annorlunda och inneholl ett helt annat sprak. Nu informerar
man bara, fOrut verkligen UPPMANADE man till aktivt motstand.
Ett exempel ar den bild som ni ser
har intilI, likasa menade man att motstandet mot en eventuell fiende skulle
fOras av vaIje Svensk person, civil eller
milillir. Man var valdigt tydligt att det
var svensk lag som gallde pa svensk
mark, likasa att vi aldrig sk.'UlIekapitulera.
Anledningen till denna stora skillnad
DET FALSKTI TRO DET INTEl
kan man spekulera lange om, men just
nar man tanker pa detta om svensk lag
pa svensk mark sa kan starkt missllinhar
i
1994
ka att denna andring gjorts for att vara
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Sag del ut Telefonkalalogen

Kommunforeningar
So-Borlange
Box 2050
781 02 Borlange
Tel: 070-7540127
Pg: 4922041-1
SO-Dais Ed
Box 113
66800 Ed
Tel: 070-7408866
Pg: 644 54 57-2
SO-Gotland
Box 1478
621 25 Visby
Tel: 070-7740398

Mindre an fyra manader kvar till valdagen 20
september. Ser man pa hur aktivitetsnmn stiger over hela landet, hur valfonden mer och
till hur manga som besoker var hemsida pa
internet (www.sverigedemokraterna.se) och till
hur manga som bestaller infopaket sa ar det
svart att inte bli valdigt hoppfull infOr valkampanjen sommaren -98. Vi har annu battre chanser att lyckas om aven du hjalper till - hor av
dig till narmaste lokalfOrening och ge dem ett
handtag (om du ringer - ring da pa en helg eller
en mil).
Den 6 juni stratar Sverigedemokraternas valkampanj pei
allvar i sam band med nationaldagsdemonstrationen
i Ystad
och Sverigedemokratisk Ungdoms sammarlager sam startar
dagen efter.
Efter detta kommer SD/SDUs torgmotes grupp elka land
och rike runt och sprida det blelgula budskapet Over 80
torgm6ten ar inplanerade, men aven tre sommarlager (tvc1
som SDU hellier i och sedan ett SD-Iager pel Gotland i samband med Partiveckan), Vi har dessutom redan hallt en
hand full m6ten i elr, forst ut var Borlangeavdelningen med
ett valbes6kt
inomhusm6te
redan
innan
Engelbrektsmarschen,
SDs chanser till genombrott ser valdigt goda ut. Det Nya
Partiet har valt en konstig vag och det ar nu helt och helilet
upp till media om de Iyckas. Ny Demokrati lekte troligtvis
bort sina smel chanser i samband med lektstugan pel
Norrmalmstorg 1 maj,
Kvar star SD - men det ar upp till dig och mig am vi Iyckas, Partiet ar inget sjalvspelande piano, utan kraver hela
tiden att vi lagger ner var kraft och sjal i det Inte minst del
det ar valelr!!!

SO-Gavle/Sandviken
Box 190
811 23 Sandviken
Tel: 026-652163
Pg: 4922041-1
SO-GOteborg
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel: 031-417244
Tel: 070-7408877
Pg: 380585-0
Valfond pg: 1993 48-4

SO-NorrkOping
Box 10071
600 10 Norrkoping
SO-Sala
Box 17
73321 Sala
SO-SkAne
Box 545
24326 Hoor
Tel: 0413-553043
Pg: 423812-7
SO-Stockholm
Box 6003
129 06 Hagersten
Tel: 08-7450813
Pg: 8592 83-4
SO-Sundvall /TimrA
Box 3060
85003 Sundsvall
Tel: 060-500608
Pg: 215542-2
SO-Solvesborg
Box 545
24326 Hoor
~~@;i.~~~-Jf~l7
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13621 HaQ1nge
Tel: 08-745ilSPg: 29 00;, ~ ,
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SO-Trollh",
n
'::::Box7045 j
" ''461 07 Trollbatta
Tel: 070-66$273

'iiJI,51i~~~g~t~~~~;~
-5
Pg: 935779-9

SO-Hoor
Box 545
243 26 Hoor
Tel: 070-7524453
Pg: 4379576-4
SO-Kavlinge
Box 99
244 22 Kavlin~e
Pg: 19 1488-0
Tel: 070-7407587
SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund
SO-Malmo
Box 7061
200 42 Malmo
Tel: 070-7595965
Pg: 6171116-4
SO-Molndal
Box 25
43721 Lindome
Tel: 031-417244

461 07 Trollhattan
Tel: 070-75404 67
Pg: 8343913-3

SO-Uppsala
Box 1932
751 49 Uppsala
Tel: 070-7400336
Pg: 798357-0
SO-VaxjO
Box 48g
351 06 Vaxjo
SO-Ystad
Box 78
271 22 Ystad
Tel: 070-8653146
Pg: 6433061-6
SO-brebro
Box 526
701 50 brebro
Tel: 019-274170
Pg: 4809996-4

Del 1 av valkampanjen
avklarad.

blivit sa bra mottagna i Skane som just denna gang.
Motes!L3.gergruppen delade aven ut flygblad i Hoar,
Ystad. Klippan, Trelleborg. Eslov, Staffanstorp,
\. ellinge och Malmo - resultatet lat inte vanta pa sig
I och med SDUs sommarHiger/motestume i Skane 1 utan telefonerna i Skane borjade ringa genast.
borjan a\- j uni_ Veckoma inleddes med en tj LlSlg \1ed pa lagret fanns aven IKL:s jura jukola som
demonstratlon i Ystad som forutom ett 50-tal patrlo- darmed blev den forsta intemationella gasten pa ett
ter och Kenneth
Sandberg
(Fd partiledare : SDL-lager.
Lnder veckan holl Nord-Nat sitt andra mote, detta
Kommunens Val och ledare for Folkviljan och massinvandringen), aven inneholl tal av SDUs jimm\- pa andra sidan sundet i Kopen harnn dar ledande
represemanter fran Sverigedemokraterna, IKL och
Windeskog och SDs T orbjorn Kastell.
Bade denna demonstration sarnt de 10 efterfol)ande I\'ationalpartiet Danmark traffades.
~u drar SD:s valkampanj vidare i landd
torgmoterna var onekligen en frarngang. Vi har aldng

~~[[RJuUmJ~ [illmJ(QJ@[J
tr~mJ@[JmJ~QQQ
-SDU utvidgar verksamhetn.
Samtidigt som SD ligger i startgroparna infor den storsta nationella valkampanjen Norden nagonsin, planerar SDU att expandera. Naturligtvis gar SDs valkampanj forst men da valet ar over den 21 september sa ar det dags.
Det ar darfor valdigt viktigt att vi forbereder arbetet sa bra oeh myeket vi bara
kan. En ny sak som kommer ar lokalgupper som skall verka under distrikten. Till
detta behover vi manga manniskor som kan vara med hjiilpa verksamheten
komma igang pa orter dar vi idag ar ganska sma.
Var inte radd for att hora av dig, alIa ar vi oerfarna i borjan oeh bade distrikten
oeh riksorganisationen (SDU Riks) kommer att hjiilpa till sa myeket vi kan.
Har du nagra fragor kan du skriva eller ringa till riksorganisationen. Mer information om utvidgningen som skallia de etablerade ungdomsforbunden att darra
kommer i nasta bulletin.
SDU-Riks
Box 766

191 27 Sollentuna

_ Visst, sjaIvklart klappar mitt svenska hjarta oeh jag kan stalla upp som kontaktperson pa min ort.
Namn:
Adress:
Postadress:
Tele:
E-post

_
_
_
_
_
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I van~ pa nya inkop fran ~DU ~v nyare ~t~ma Thu~: alster ~resenterar VIhar den galma klasSISka smgeln "VIkingablod (som forutom
laten Dd svallar vart vikingablod aven innehaIler Vinklingar och svek

samtHurry
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Naturligtvis ar SD och SDU inte de enda som bedriver nationalistisk verksamhet i Sverige. Det existerar
en hel uppsjo av organisationer och tidskrifter. Har rankte vi passa pel att rekomendera en del av de tidskrifter och organisationer som SDU kanner ar ett vardefullt tillskaott i kampen om ett svenskt Sverige.

FRI INFORMATION
Tidskriften Fri Information utges av
foreningen
Fri Information
Om
Invandringen (FUN). En sex nummers
prenumeration kostar 150 kr, men du
kan ocksa bestaIla ett provexemplar for
20 kr.
Insattes pa postgiro: 629 23 44-6

NARVA-FORBUNDET
Narva-forbundet ar en opolitisk organisation som arbetar for att uppratthaIla
och framja intresset for svensk kultur
och historia. Medlemsavgiften som gaIler for ett ar kotar endast 50 kr.
Insattes pa postgiro: 538 16-5
Tele: 08-88 58 93
SDU vill aven rekommendera
sina
medlemar och sympatisorer
att ta
kontakt med lokala hembygdsforeningar. Detta ar ett ypperligt satt att
arbeta
for
svensk
kultur.
Telefonummer hittas Hittast i telefonkatalogen.

BLA-GULA FRAGOR
Tidskriften Bla-gula Fragor utges av
foreningen Bla-gula Fragor. En prenumeration innefattar 6-8 nummer och
kostar 140 kr.
Insattes pa postgoro: 63 13 12-6
Om du ar intreserad av ett gratis provexemplar kan du ta kontakt med redaktOren.
Jan Mild
Solhemsvagen 21
137 40 Vtisterhaninge
Tele: 08-500 29734
STUDENTFORBUNDET

VIRTUS
Studentforbundet Virtus ar en nationalistiskt sinnad organisation som aven ger
ut tidskriften Virtus. Medlemskap kostar
100 kr och innefattar bla prenumeration
pa tidskriften Virtus. Du kan aven
bestaIla ett provexemplar pa tidningen
for 20 kr.
Insattes pa postgiro: 470 57 57-5

------------------Kep och HisNiklas Th&ners nationalromantiska

novell "Sornrnarspan". 12 sidor nationalrornantik
av yttersta klass, en historia om patvingad skarn,
storhet, lojalitet och framf&- aUt frarntidstro.
FOrvisso en fantasifull historia - men anda en fantastisk programfOrklaming.

Pris: 20:-

Pg: 6493600-8
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I 1 maj helgen halls det bade arsmote
och Engelbrektsmote i Stockholm.
Arsmotet bjod inte pa nagra direkta
overraskningar - det ar ju anda valar ..
1\1en nagra saker var dock nya.
For det forsta far vi saga grattis till
de nya styrelseledamoterna:
J ohan
Rinderheim
ifran Huddinge
(som
dessutom blev vice ordfOrande, da
Jakob Eriksson bytte arbetsuppgift till
partisekreterare),
Tor Paulsson (som
ersa tter Lars Emanuelsson som partiorganisator)
.. samt
Gun-BrittSDs riksstyrelse valaret 1998.
Holmgren fran Alvkarleby.
SDU-Bulletinen sager ocksa grattis
Sandberg kommer att vara pa 2:a plats pa
till SDUs egen Christian Andersson som blev
riksdagslistan och endast detta ger nog ett
suppleant. Ett jattetack skall ocksa Lars
par tusen "extra" roster i Skane. Dessutom
Emanuelsson som lagt ner sa mycket av sin
blev det besramt att SDU antligen kan bryta
sjal (och pIanbok) i partiet.
sig ur SD efter valet. Vi aterkommer med
En annan rolig overraskning
var att
mer info i denna fraga - men som sagt komFolkviljans och Kavlingepartiet Kommunens
mer all kraft nu ga till valet for SDU.
Vals forre ledare Kenneth Sandberg valjer
Den attonde Engelbrektsmarschen
var i ar
att ga over
till Sverigedemokraterna.
ett inomhusmote
ute pa Kungsholmen
i
Stockholm. Det kom runt 80 personer - valdigt lyckat om man har i atanke att det var
endast SDUs medlemmar som kallats till
motet, och detta med valdigt diffusa beskrivnmgar.
De som var
dar
fick lyssna
pa
Rinderheims forsta tal som vice ordfOrande
och partiledare Mikael Jansson. Men man
kunde ocksa kopa varor, fika samt sam tala
med andra ledande Sverigedemokrater
som
Anders
Westergren,
Torbjorn
Kastell,
Thomas Soderberg och Radio-SDs populare
likael Jansson utanfiir riksdagshuset . snarl ir
Tomas Johansson.
han inne!

VALFONDEN
FaRRA
REDOVISNINGEN
156597,02

29QQQQ
28QQQQ
27000Q

KRONOR.
FR.O.M. 980208
HAR
FoLJANDE BIDRAG
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POSTGIROKONTO:
6293270-2.
Per, Goteborg
"AK"
Gunter, Helsingborg
Mikael, Vastra Frolunda
Ullemor, Spanga
Karl-Ivar, Kalmar
Christian, SOU-Vast
Lisa 0, Goteborg
Niklas, Koplng
Dan, Uddevalla
Eric, Arsta
Pensioinar, Laholm
Gosta, Laholm
Utf, Angelholm
Lars, Kristianstad
Gun, Skarholmen
Steve, Trollhattan
Tage, Alingsas
Annly, Trelleborg
Eskil, Torslanda
Jens, Helsingborg
GOran, Goteborg
Anders, NorrtaJje
Gunter, Helsingborg
Mikael, Stockholm
Margareta, Hoor
Bengt, Norrkaping
GOsta, Huddinge
L 0 C, Stockholm
Anders, Stockholm
Patrik, Goteborg
Niklas, Goteborg
Daniel, TrollMttan
Lei!, SpAnga
Tomas, Borlange
Seppo, Arsta
Astrid, Hagersten
Maj-Britt, Bfistad
Gosta, Laholm
Jan-Ake, Kbpingebro
Margaretha, Skogfis
"Sparsam
Trollhattan
Joakim, G6teborg
Beogt, Uddevalla
olle, Goteborg
Dan, Uddevalla
GOran, Stoc!(holm
Per, Norrahammar
Tage, Alingsas
Tomas, Hagersten
Hans-Erik, Malmo
Johan, Orebro
Anders, Stockholm
Andreas, Lund
Margareta, HOOr
Stig, Va.llingby
GOran, Goteborg
Tomas, Berlange
Vera, Ha.gersten
Anna, Solna
Sven-Ertk & Co
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Edit, Visby
Patrik, Goteborg
-Nicke R"
Roland, Kalmar
Pavel, Malmo
Christian, Halmstad
UIf, SOderala
Kristian, Halmstad
Anneli, Halmstad
-Leif BMikael, Crebro
Lillemor, Sp4nga
Hans, Goteborg
Gunter, Helsingbog
Ragnar, Glanshammar
Micke, Helsingborg
MMen, Stockholm
Johan, Crebro
Harry, Getinge
Jimmy, Malmo
Stefan, Bro
Lennan, Upplands-Vasby
Stig, Goteborg
Mats, Norrl<.aping
Per, Goteborg
TommY,Olofstrom
"Holmstroms"
Henrik, Kumla
Ame, Visby
Peter, K1figerup
Margareta, Vllsterhaninge
Gullan, Stockholm
Gote 0 Rebecca, MalmO
Joakim, Goteborg
Ame, Sj6marl<.en
Peter, Norrkaping
Dan, Uddevalla
MMen, Stockholm
So-Uddevalla
Eva, Uppsala
Erik, Vasterfis
Maria, Jorlanda
Gerd, VaJlingby
Maria, Trollhattan
Kari-ivar, Kalmar
Rolf, Vastervik
Anna, Solna
Astrid, Hagersten
Curt, Jarpa.s
Margareta, Hoor
Ellen, Munkedal
Anders, Stockholm
Andreas, Lund
Olle, Skavde
Garan, Gateborg
Tage, Alingsas
Dan, Uddevalla
Stig, Taby
Ulla, Ta.by
Joakim, GOteborg
Patrik, Goteborg
Reine, Vanersborg
Lilian, Nacka
-Patriot i Hammarby"
Pavel, Malmo
Paul, Enskede Gfird
Gbsta, Huddinge
Anneli, Stockholm
Robert, Stockholm
SD-Borlange
Micke och Tina, Norrkbpning
Sympatisor
BjOm, Landskrona
Goran, GOteborg
Seppo, Arsta
SD-Gavle
Torbjorn, Johanneshov
olle, Billinge
Pensionar, Laholm
Gosta, Laholm
Radio RagnarOk
Tommy, ololstrom
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Mikael, Vastra Fralunda
Rune, GOteborg
Johan, Farsta
Gunnar, Karlskrona
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Hans, Sodertill]e
Hans
Gun, Stockholm
SO Sollentuna
SD-Salem
Eva, Uppsala
SD-Hanlnge
Karl-Ivar, Kalmar
Margareta, Hoor
Rickard, Stockholm
Marina, Malmo
Ake, Goteborg
Tomas, BorlAnge
Tage, Alingsas
ola.sligt namn, Trelleborg
JE, Gyllblomstorp
Annell, Stockholm
Kurt, Uppsala
Calle, Umea
Bidragsgivare
Kjell,Norrkbping
Anders,Malmo
Jeanette,Huddinge
Steve,Trolihallan,

A.
Johan, Farsta
Lars,VArby
Sten, Huddlnge
Sven, Ronnlnge
Christina, Riddargatan
Niklas, TrollMttan
Goran, Goteborg
Rolf, Bromma
Thomas, Bandhagen
Goran, Stockholm
Pawel, Malmo
Stefan, Bro
Reine, Kallered
Samson, Bohuslan
Jens, Helsingborg
Ulla, Taby
Andreas, Lund
Helmuth, Stockholm
Magnus, Angelholm
Mats, Norrl<.aping
Patrik, Gateborg
Patriot i Hammarby
Micke 0 Tina, Norrkoping
Aino, Jarfalla
Bo, Molndal
S D-Helsi ngborg
Michael, Hisings-Backa
Jan,
Per, Goteborg
Kent, Arvika
Karin, Grycksbo
Marten, Stockholm
Thomas, Stockholm
Peter, Goteborg
Maria, Jorlanda
SD-Norrkoplng
SAB-ranta
Anneli, Halmstad
Kristian, Halmstad
Ola-slig, VaJlingby
Mikael, Crebro
Michael, Helsingborg
Niklas, Molndal
Lars, Heby
Anders, Stockholm
Andreas, Mariestad
"V/ister-gok"
Joakim, Goteborg
SD-Hoor
Arne, Bergeforsen
Stig, VaJlingby
Urban, Sundbyberg
Paul, Enskede Gard
SD-Helsingborg
Per, Goteborg
Erik, Linkbping
Birgit, Tyrese
Ruth, Va.Jlingby
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