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HEJ!!!
Ni håller nu i handen första numret av UNG FRONT som
ges ut av Sverigedemokratisk Ungdom (SDU). UNG
FRONT är en tidning för nationell ungdom som har en
annorlunda åsikt än den av etablissemanget tillåtna. Vi
kommer att försöka spegla dagens problem på ett sätt som
intresserar oss ungdomar. Tidningen kommer också att
handla mycket om t.ex. nationell musik, både svensk och
utländsk (t.ex. Ultima Thule och Skrewdriver).

Tidningen kommer också att handla mycket om pro-
blem som vi svenska ungdomar har blivit drabbade av efter
en vansinnig invandringspolitik förd aven mindre klick
landsförrädare. Vi har väl alla fått höra "jävla svenne·· eller
blivit påhoppade p.g.a. vår nationalitet nån gång.Det är
något en del får stå ut med dagligen. Det beror helt och
hållet på hur mycket invandrare det finns där man går i
skolan eller hur området man bor i är.

Hur ofta tidningen kommer ut är osäkert men vi ska för-
söka hålla oss till 4ggr per/år. Man kan också bli medlem i
SDU, det kostar 50 kr för ett kalenderår. Då får man ett
inplastat medlemskort + medlems bulletin som informerar
om ungdomsorganisationens aktiviteter.

Framtiden för ungdomsverksamheten ser ljus ut med
tanke på att SD fick starkt stöd i skolvalen och vid nästa val
är vi säkra på att det stödet har ökat. I framtiden kommer
vi att sända närradio i stockholmsområdet. Mer om detta i
senare nummer.

Klistermärken har tryckts upp och det går att läsa mer
om detta längre fram i tidningen. Affischer för affischering
kommer att tryckas upp likaså flygblad som kommer att
delas ut i högstadium och gymnasieskolor.

Vi tror att undomsorganisationen kommer att få starkt
stöd bland Sveriges ungdomar och att framtiden för myck-
et gott med sig.

Ung Front ,ansvarig utgivare: Erik Johansson
Tidningen ges ut av SDs ungdomsförbund. Du är välkommen att
stödja SDU eller tidningen med ett bidrag. Sätt in ett belopp på pg:
6493600-8. Märk talongen med vart du vill att pengarna ska använ-
das. Insändare och ariklar är också välkomna.
Adress: SDU, Box 766, 191 27 Sollentuna. Tel: 08-641 2011



SkoLpoLITIk -
Vi och dom
Att våra lärare och våra rektorer anser att vi ung-
domar ska ha en åsikt, den rätta, och ingen
annan, blir vi ungdomar ofta påminda om. Inte
minst genom kränkningarna som skett mot
nationaldagsfirandet i vissa av Stockholms för-
ortsskolor. Exempel på detta är att elever inte fått
sjunga nationalsången för att invandrareleverna
skulle kunnat känna sig hotade. Det mest extre-
ma jag har hört var från en elev i en skola där
dom så fort dom hissade upp den svenska flag-
gan på flaggstången, firade invandrareleverna ner
den. Det allra senaste exemplet på "åsiktskon-
trollen" är förra årets centralprovsuppsats i sven-
ska för gymnasieelever i årskurs 3. Att texthäftet
bar namnet "Vi och dom" gjorde väl ingen sär-
skilt förvånad. Vid första anblicken skulle man
kunna tro att det var en del i den "nya öppna
debatten" kring invandrings och flyktingpoliti-
ken. Men efter att ha läst igenom alla texter i
häftet förstår man att det bara visar en sida av
debatten. En del av texterna gick ut på att svärta
ner svensk historia som kultur. Andra berättade
om svartas situation i Sydafrika vilket knappast
kan jämföras med invandrarnas situation i
Sverige. Man fick reda på att det var fel att vara
nationalist eftersom Sverige varit ett invandrar-
land länge. Men jag tror att flertalet håller med
mig när jag säger att man inte kan jämföra den
nordiska invandringen som varit, mot dagens
utomeuropeiska invandring. Att detta texthäfte
inte var del aven debatt utan en del i ett försök
att lära de svenska ungdomarna etablissemangets
åsikter var ju helt uppenbart för de flesta. När
man sedan fick se uppsatsuppgifterna förstod
man att centralprovsstyrelsen hade eliminerat i
stort sett alla sätt att kritisera invandring som
invandrings politik i uppsatsen. Om man skulle
göra det skulle man på ett eller annat sätt miss-
lyckas att utföra uppgifterna och därmed få
räkna med en tvåa eller en etta i betyg. Att detta
centralprov är en skam för den sk svenska demo-
kratin och yttrandefriheten är självklart. Och
med detta har man visat att den öppna debatten
bara gäller gäller den ena sidan. Denna åsiktskon-
troll trodde jag bara fanns i kommunistiska och
fascistiska diktaturer. Inte i Sverige.

Skolan igår ...

Skolan idag ...

Skolan i morgon ...
"

Sätt stopp -
Gå med i SDU!



- Deharr-
Svårslaget världsrekord i

hyckleri och verklighetflykt
Efter att ha lyssnat på debatten
från riksdagen, med anledning
av budgetpropositionen, slår
man sig för pannan, kan detta
verkligen vara möjligt. Med
undantag för Ny Demokratis
Ian Wachtmeister, som på vissa
punkter talade klarspråk, nämn-
de inte en enda av de övriga
talarna, med ett enda ord, orsa-
kerna till Sveriges egentliga pro-
blem.

Sällan har ekonomiprofessor
Bo Söderstens rubrik från en
debattartikel i DN den 20 dec
92 "Orgie i verklighetsflykt"
klingade så klart som denna
måndagsförmiddag. Trots det
ofattbara budgetunderskottet
på nästan 200 miljarder kronor,
anvisades inga besparingar på
massinvandringen, U-hjälpen,
Institutionsbyråkratin, eller
andra onödigheter. Det enda

man gav sig på var delpensioner
och arbetslöshetsförsäkringar-
na, ja herre gud. Inte med ett
enda ord, aviserade man åtgär-
der mot de inhemska och inter-
nationella finans, börs och spe-
kulationshajar som totalt behär-
skar ekonomin. Detta kriminel-
la banditgäng, som hänsynslöst
spekulerar med ca 90% av allt
tillgängligt kapital, endast ca
10% går till industriinvestering-
ar, alltså riktiga arbeten, får allt-
så framledes härja fritt.

Man trodde ju i alla fall att
socialdemokraternas Ingvar
Carlsson, skulle säga något,
men inte ett knyst. Den ynke-
dom och handelsförlamning,
som idag präglar våra politiker
är skrämmande. När utförs-
backen för vår nation blir allt
brantare sitter man med armar-
na i kors. Det är inte värdigt

Nationell
ungdom

den svenska stolta nationen att
ha sådana politiska ledare. Dom
måste helt enkelt bytas ut, och
det snabbt innan soppköken
blir en realitet på våra gator.

Vi Sverige demokrater har
klart anvisat vilka åtgärder som
omedelbart måste sättas in. Vi
har den politiska kraften, base-
rad på vår nationella ideologi,
som erfordras, men för det
behöver vi svenska folkets hel-
hjärtade stöd. Det framgår ju
för var dag som går, hur oerhört
nödvändigt det är att byta ut
dessa hycklande landsförrädare
som på ett par decennier lyck-
ats förstöra Sverige, mot
"NATIONELLT ANSVARIGA
POLITIKER" som bara har fol-
ket och nationens bästa för sina
ögon. Då först kan man tala om
systemskifte och den enda
vägens politik

Dessa klistermärken och
fler därtill kan du beställa
från SDU. De kostar 60:-
för 100 st. Pg:6493600·8
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----Det är-----
Svensk u~gdolft

som Dr
Sve•.iges Il'allllid

SVERIGEDEMOKRAr'SK UNGDOM



- LZTe av VaRje -
Nidvisa om flyktingar! Ta tillbaka fanan
Melodin skall vara: "jag är torpare jag, f o ". "
har det så bra, jag ligger på soffan vareviga da" ran rasisterna

Den parollen hörs både här och där, från media
och politiker.

När man här talar om rasister så menar man
oss nationella.

Man häpnar ibland på det sätt som de försö-
ker "ta tillbaka" flaggan på. Ta exemplet med
rektorn som inte ville låta sina elever sjunga
nationalsången p g a att det kunde vara stöttande
och rasistiskt.

Nu kan man dessutom bara säga det att politi-
ker och andra proffstyckare gav oss flaggan, och
vi tänker inte lämna tillbaka den till svekfulla och
lögnaktiga skurkar. Låt oss kämpa under parol-
len: "Ta tillbaka flaggan från landsförrädarna"

jag är flykting jag och jag har det så bra/
jag ligger på soffan vareviga dag.
Till Sverige jag kommit och här kan ni tro/
här borde varenda människa bo.

Så fint som här är; så ordnat och bra/
man behäver ej jobba/ man kan bara dra.
Svensken han sliter; stretar och drar;
jag tror bestämt jag tar hit min far.

Här är det så mysigt/ man gär ej ett skvatt/
fär mig verkar svensken en aning tafatt.
Han jobbar och sliter; surar och glor;
jag tror bestämt jag tar hit min mor.

jag bor på hotell; får pengar och mat/
jag kan hela tiden bara va lat.
Fär svensken han kämpar; jobbar och gnor;
jag tror bestämt jag tar hit min bror.

När aftonen nalkas till puben jag går;
och tar mig en äl fär se pengar jag får.
Där sitter svens~en så full och så dyster;
jag tror bestämt jag tar hit min syster.

Ibland/ vissa dagar till skola jag går;
Där får jag studera mitt modersmål.
jag snor ibland någon liten pryl/
men fär det mesta vi lär oss ropa //Asyr.

Det finns några svenskar som ej tycka bra/
att vi kilar in här vareviga dag.
Sverigedemokraterna de kallar sig visst/
Dom tycka flykting är jättetrist.
Då vi protestera och till friggan gå/
hon gapar; skriker och sjunger som få.
Hon kallar på TV på radio och press/
dom skriver som om de vore i stress.
att SD/ de ska vi krossa nu/ fär de säger ju
sanningen/ hu hu hu.

Det är inte bara moderat-Gullans statliga verk som
kan sjunga nidvisor om de oinbjudna ...

//Kung Karl den tolftes handskar;
vi vilja lägga an.
Det är i dubbel mening
som konung och som man.
Vi vilja kring oss gjorda/
den store hjältens svärd.
Och slå som han med häpnad/
en svag färsoffad värld/I.

Boktips
Nu när det råder mörker och kylan tränger
på, då är det skönt att ta fram en riktigt bra
bok. Jag tänkte här tipsa om Röde Orm av
Frans G Bengtsson. Boken handlar om
vikingen och äventyraren Röde Orm, han
och hans tappra män får man följa i både
öster och västerled. Det är en mycket rolig
historia och en nyttig historielektion om
vikingatiden.
Boken finns i pocketformat och utges av
Månpocket, priset är ca 57,50 kr. Läs den!!



- KuL kuLTUR -

Den mäktige Tor

Tor} även kallad Asator} är
son till Odin och Frigga}
och far till Mode och

Mange. Tor är den näst mäkti-
gaste guden i fornnordisk myto-
logi. Han är en av de två krigs-
gudarna och en av de tre
huvudgudarna. Han är pryd
med kraftigt rött skägg till skill-
nad från de andra asarna som
alla var blonda och blåögda.

Tor är bror till Tyr (krigsgud)}
Brage (diktarnas gud\ Balder
(rättsgud) och Höder. Höder
blev aldrig godkänd som gud
eftersom han var blind. Tor var
guden som körde vagnen) som
drogs av de två bockarna
Tanngnjost och Tannkvinn. Det
var därför Kan fick namnet
Åkutor.

Människorna Midgård
kunde ibland se Tor komma
farande på himlen} så att det
slog blixtar omkring honom.
Troligtvis var han då på väg för
att utkämpa nya slag med jät-
tarna. Att krossa skallarna på
dem med sin hammare Mjölner
var trots allt hans största nöje.

r sina strider mot jättarna
hade Tor alltid med sig tre ovär-
derliga föremål. En av dem var
hammaren Mjölner} som alltid
troget återvände till Tars hand
efter det att han hade slängt
iväg den. Det andra var ett par
järnhandskar som gjorde det
möjligt att fånga hammaren när
den återvände. Det tredje var
ett styrkebälte som fördubblade
hans kraft. Med hjälp av dessa

tre föremål slogs han för
Asgård} asarnas hem.

Tors färd till Utgård
Om Tor och hans strider med
jättarna finns det många sagor.
En av dessa är Tars färd till
Utgård. Den handlar om hur
Tor skall åka till Utgård för att
lära jättarna en läxa. Med sig tar
han Lake. På deras färd till
Utgård stannar de till i Midgård
hos ett bondpar och deras barn
för att äta och sova. Eftersom
Tor förstår att bondparet ej har
mycket att bjuda på} så slaktar
han sina två bockar. Bockarna
blir ett skrovmål för alla sex}
men innan de började äta berät-
tar Tor för människorna att de
måste lägga alla ben i bockarnas
skinn som Tor lagt på golvet.
Meningen med detta är att Tor
skall svinga Mjölner över bock-
skinnen morgonen därpå och
bockarna skall åter uppstå fullt i
liv. Men Tjalve} bondparets son}
biter bort en benflisa för att
komma åt märgen inne i benet.
Följden till detta blir att ena
bocken (Tannkvinn) haltar mor-
gonen efter. När Tor ser detta
blir han vred och frågar vem
som har gjort detta illdåd.
Tjalve ber om ursäkt och säger
att han bet bort en flisa från ena
benet. Roskva} bondparets dot-
ter} säger att hon råkade svälja
ett ben} för att skydda sin bror.
Tor förstår att barnen försöker
skydda varandra och därför får
båda två bli hans tjänare. När

Tor och hans följeslagare kom-
mer till Utgård} får de tävla mot
jättarna i olika påhitt. Förutom
att äta} dricka} gråta och springa
ikapp får Tor även uppgiften att
försöka lyfta en katt ifrån gol-
vet} och att utkämpa en strid
mot en gammal kvinna. I alla
grenar förlorar Tor och hans föl-
jeslagare.

På hemvägen är Tor förargad
och går och muttrar för sig själv.
Under tävlingarna lade Lake
märke till något skumt. Tor där-
emot var så upptagen med att
tävla} att han inte upptäckte att
Lake åt ikapp med elden}
Roskva grät ikapp med floden}
det horn han själv drack ur hade
ena änden i havet} den katt han
inte kunde lyfta var Midgårds-
ormen. (En orm som slingrar sig
i havet runt Midgård.) Den
gamla kvinnan han kämpade
mot var ålderdomen. När Tor
fick reda på detta} blev han åte-
rigen glad. Eftersom nederlaget
berodde på att motståndarna
tog hjälp av trolldom} bevisade
det ingenting.

När Tor förlorade Mjölner
Att Tor skulle förlora Mjölner
var det ingen som trodde} tills
den dag det hände.

Tor} som var utklädd till
bonde} skulle ut och fiska med
jätten Hymer för att fånga
Midgårdsormen. Hymer var
lyckligt ovetande om vem bon-
den var och hans avsikter.

När dom kommit ut en bit



ville Hymer börja fiska men Tor
fortsatte att ro tills han kom så
långt ut att Hymer blev rädd.
Då visste han att Midgårds-
ormen var nära. Han tog en oxe
som han hade med sig och satte
den på en gigantisk krok, som
bete.

Det tog inte lång tid för
Midgårdsormen att upptäcka
oxen. Han bet tag i den och
fastnade i kroken. Linan spän-
des och båten höll på att dras
ner under vattenytan, i rädsla
för det kapade Hymer linan och
Midgårdsormen kom undan. I
sin vrede slängde Tor iväg sin
hammare ner i sjön efter odju-
ret. Tor stog med utsträckt arm
och väntade på Mjölner att
komma tillbaka vilket visade sig
vara helt förgäves.

Tor fick återvända hem utan
sin dyrgrip full av skam. Det
tog inte lång tid innan asarna
fick reda på vilka som hade
hammaren. Tor hade slängt
Mjölner i gapet på Midgårdso-
rmen. Där hade hammaren fast-
nat och kunde inte komma loss .

KuL kuLTUR -
Midgårdsormen hade senare

spottat ut Mjölner på stranden
där jättarna höll till. Jättarna
ville byta Mjölner mot Freja.
Men det gick hon inte med på.
Till slut fanns det bara en utväg
kvar. Tor fick klä ut sig till Freja
och stå brud. Loke fick följa
med utklädd till brudtärna.

Tor lurade jättarna och fick
sin hammare tillbaka. Men
istället för att gifta sig med jät-
ten Trym slog han istället ihjäl
honom, hans syster och flera
överjättar.

Trots att gudarna var "odöd-
liga", d.v.s. de dog ej av ålder-
dom eller sjukdom, så kunde de
ändå dö. De kunde dö av ska-
dor efter strider eller dylikt.

Även Tor skulle dö. Det
skulle ske i slaget med gudarna
och enhärjarna mot jättarna.
Närmare bestämt Ragnarök
(betyder gudarnas öde på
gudarnas språk).

Följande går att läsa i Snorres
Edda om Tors kamp med
Midgårdsormen.

"Tor avlivar Midgårdsormen

och går nio steg därifrån, sedan
faller han död till marken,
dödad av ettret som ormen har
utspytt emot honom."

Efter Ragnarök är marken
bränd av Surts låga. Men Vidar
och Vale har överlevt. Likaså
har Tors söner Mode och
Magne. De återförenas med
Balder och Höder som återvänt
ifrån Hel. Vers 64 i Snorres
Edda berättar om de överlevan-
de sönerna.

64.
Vidar och Valeta vid iAsgård
då Surts låga slocknari
Mode och Magne
få M/ölner dål

när Vinge är vigtrött vorden.
Det nya människosläktet
återuppstår av de överlevande.

Såsom Tor hielpe var vikingar-
nas stridsrop skall det också
vara vårt och leda oss till nya
segrar i nya slag.

••
NAR-RADIO!

Även ungdomsorganisationen kommer snart att börja med egna sändningar.
Mer om detta kommer du att kunna läsa i nästa nummer!



- NaTIOneLLa EW{OpeeR
Flamländska Lejonet
Under min tågluff sommaren -92, kom jag till den Belgiska
staden Antverpen. Här skulle det finnas en nationell krog
kallad Flamländska lejonet. Efter ungefär en timmes letan-
de hittade jag stället, det enda som talade för att det var
rätt krog, var den stora gula flagga utanför med det
Flamländska lejonet på.

Lite osäkert gick jag in, det är svårt att veta hur man ska
bli bemött. Det skulle visa sig vara helt onödigt.Direkt när
man kom in var man du med gästerna och det visade sig
att jag inte var den första som besökt krogen från SD.
Bland alla de otaliga klistermärken som fanns överallt på
väggarna såg man våra. Det var en hel del utländska gäster
som besökt krogen innan mig.

Krogen används som mötesplats för stadens nationalis-
ter. Stämningen var hög och ju längre dagen gick, ju mer

FNs ungdomsförbund
Ett ungdomsförbund som man ska ta lärdom av är Front
Nationals, Le Front National de la Jeunesse, FNJ. I och med
att FN har vuxit· upp så har ungdomens intresse för
Nationalism och politik vuxit. Inom FNJ går verksamheten
ut på att informera och värva nya medlemmar. Ifrån ung-
domsförbundet värvas även morgondagens politiker.

Åldern inom organisationen är mellan 16 och 24
år, vilket ger en fin sammanhållning över åldersgrän-
serna. 1988 hölls ett möte för Europas nationella
ungdomsorganisationer, över 500 representanter och
aktvister från 25 länder möttes upp i EG-parlamen-
tets lokaler i Strasbourg. Inbjudna var även vi
Sverigedemokrater. Mötet arrangerades av
Movement de la Jeunesse d'europa, (MJE). Det är en
huvuds tomme inom FNJ.

Att utbyta åsikter mellan olika nationella grupper
är viktigt och en nyttig erfarenhet. Under min tågluff
i somras mötte jag en kille från Flamländska
Nationalistpartiets ungdomsförbund. Efter en stunds
småprat så visade det sig att problemen är snarlika
över Europa. Överallt finns samma svekfulla politi-
ker och samma vänstervridna press. Det som drev
honom att fortsätta arbetet var inte bara sveket mot
landet, utan sveket mot ungdomen.

folk kom det
och det var
inte bara ett
und oms ställe,
utan här fanns
både gamla
och unga.

Det som
slog mig var att
krogen var en
mötesplats för
likasinnade och inte
en plats för supande
och bråkande. Här tog
man en öl eller två, sen var

det bra. Det var
nog bara jag som var
lite snurrig efter alla öl som man blivit bjuden
på. Då kom jag att tänka på en sak, kommer
aldrig kommunisterna hit för att bråka? Nej,
svarade man med ett litet skratt: "De var här
en gång och det dröjer nog innan de kommer
tillbaka".

När jag lämnade Antwerpen och mina
nyfunna vänner tänkte jag litet avundsjukt:
Att en sån här pub skulle vi ha där hemma.
Den dagen kommer nog också här.

FLANDRE
~

Överallt i Europa arbetar man nästan likadant. Både
FNs och Vlaams Bloks ungdomsförbund affischerar, tryck-
er dekaler, värvar folk och
delar ut flygblad. Det ger
resultat.

Unga FNJ:are under
kampanjen mot

Maastricht-avtalet \l



- RunT om EURopa
so - UNGDOMAR UTE I EUROPA
Bryssel är huvudstaden i Belgien (10 milj. inv.) som består
av två nationer. Den fransktalande vallonska samt den
flamländska (Vlaanderen) och nederländsktalande delen.
Desse bägge delar vill inte samarbeta med varandra, och då
kan man ju fråga sig hur det skall flyta när inte samarbetet
står högst på dagordningen ens i hjärtat av EG/EU!

Medlemmar av SD brukar besöka nationella kamrater
bland annat i flandern. Våra flamländska kamrater är
mycket aktiva med många olika nationella ungdoms- och
politiska organisationer. Den övergripande delen heter
"Vlaams blok" grundat 1985 och med inte mindre än 12
platser i parlamentet i Bryssel. "Vlaams bIok" är mycket
starkt i många städer, som t.ex Belgiens andra stad
Antverpen med 25% av rösterna istatsfullmäktige.
"Vlaams block" är självfallet representerat i Europa-
parlamentet. En blandad grupp SD-medlemmar reste ner
till Antverpen och Diksmuide den sista söndagen i Augusti
förra året. Som alla vet måste all patriotism manifestera sig
genom t.ex parader och manifestationer av olika slag.
Diksmuide är en samlingsplats för den flamländska och
nederländsktalande nationalismen.

VARFÖR ÄR DIKSMUIDE SAMLINGSPLATSEN?
Fronten under första världskriget gick rakt igenom del lilla
flamländska staden Diksmuide. Sedan 1920 har flamlän-
darna vallfärdat hit för att lägga ned blommor till minnet
av de soldater som stupade i den belgiska armen. Ett av
valspråken för Diksmuide är: "No more war - Aldrig mer
krig!". Vid detta front avsnitt stupade hundratusentals sol-
dater på bägge sidor. Fronten flyttades framåt eller bakåt
några mil under de fyra år kriget varade. Tyska patrioter
brukar besöka "sin egen" krigskyrkogård i närheten av
Diksmuide, Langemark. Vi är alltså överens flamländare,
Engelsmän, Fransmän, Tyskar och Svenskar om att aldrig
mer ska Europeiska bröder dränka den dyra fosterjorden
med varandras blod! "No more war - Aldrig mer krig!"

SO BUSSENANLÄNDER TILL
ANTVERPEN OCH DIKSMUIDE
Våra kamrater har ett eget kafe i Antverpen som heter
"Vlaamse löve" (Det flamländska lejonet) och ligger strax
bakom domkyrkan i centrum av staden. Fredagskvällen
tillbringade vi tillsamans med kamrater av olika nationali-
teter på kafeet.

Vi kunde klart märka att svenska kamrater är välkomna på
besök. Nästa morgon fortsatte färden till Diksmuide där vi
tog in på campingplatsen. Lördags kvällarna "Dagen före"
är något alldeles särskilt. Den lilla staden vimlar av patrio-
ter från Europas olika hörn. Det finns många ölkafeer för
kamrater som är törstiga. På ölhallen" d'vlaamshof" (Den
flamländska gården) hade vi alleuropeisk sångafton.

ALLEUROPEISK FÖRBRÖDNING
Vi lyssnade till patriotiska flamländska sånger. Även frans-
män och Italienare m fl deltog. Stämningen var stark och
alleuropeisk. Vår grupp från Sverige drog ned rungande
applåder vid gruppresentationen. Till långt efter midnatt
fortsatte jublet i ölhallen.

Söndag morgon hade vi följaktligen problem med att
komma upp tidigt nog för att kunna se den stora skaran
nationalister strömma in i staden. Under tiden minnescere-
monin försegick ute på paradfältet befann sig de flesta av
oss i och runt den flamländska gården. Där fanns tillfälle
att köpa patriotiskt/Nationalistiskt material av många
handa slag. Ölhallen var förvandlad till ett torg för patrio-
ter. Nästan allt fanns att köpa. Vi hade svårt att packa ihop
våra innhandlade varor för att starta resan hem. Men vi
kommer igen. Flandern och Diksmuide är värt en resa.

<l Marscherande
nationalister
i Diksmuide



- Om kommunzsmen -
Fred, frihet och rättvisa

N är dessa ord kommer
från kommunister och
s.k anarkister blir resul-

tatet att varje normal människa
får kväljningar. Ingen som har
Marxism, Leninism eller
Stalinism som ideologi ska
någonsin ta dessa ord i sin mun.
Det finns ingen ideologi som
har startat fler krig än kommu-
nismen. Det finns ingen ideologi
som har berövat fler människor
deras frihet än kommunismen.
Det kommunistiska samhället
har också visat sig vara ett av de
mest orättvisa, genom den fruk-
tansvärda klassklyftan mellan
vanligt folk och de som är med-
lemmar i kommunistpartiet.

Dagens kommunister säger
sig inte ha något gemensamt
med Stalin och andra gammel-
kommunister, men de visar sitt
samband när de anfaller flyg-
bladsutdelande nationalister
med järnrör och andra tillhyg-
gen. Hur kan dessa personer
bekänna sig till Marxismen och
sedan förneka att de har något
med den ideologin att göra? För
att visa hur obehagligt nära alla
olika socialistiska dogmer ligger
varandra kan sägas att Stalin
både var socialdemokrat och
anarkist innan han slöt sig till
Lenins bolsjeviker. Stalin var en
av de mest blodtörstiga kom-
munisterna med över 40 miljo-
ner mord på sitt samvete.

Med lättnad kan vi nu titta ut
över världen och se att de flesta
kommuniststaterna inte längre
existerar. Men tyvärr måste
sägas att i t.ex Sverige finns det
en hel del av dessa samhällsfi-

entliga organisationer, som
lockar i första hand invandrare
men även lyckas få med en del
svenska ungdomar. Exempel på
sådana organisationer är:
Offensiv, Ung Vänster, Kom-
munistisk Ungdom, Röd Front
m.fl. På Södermalm i Stock-
holm finns ett fik som heter
Cafe 44. Där finns det gott om
kommunister, anarkister och
billig narkotika. När t.ex SD ska
ha en nationell manifestation
samlas alla möjliga (och omöjli-
ga) arbetsskygga individer på
Cafe 44, för att därifrån gå till
pågående manifestation och på
alla vis försöka förstöra den,
därom försöker de förhindra
våran demokratiska rättighet att
demonstrera och tala fritt.

Söndagen den 29 november
skulle SD hålla ett möte i med-
borgarhuset, men borgarråd
Anna Lind, som är social" demo-
krat", m.fl fick på något mycket
underligt sätt för sig att S.D
hade bjudit Ahmed Rami (skul-
le aldrig falla oss in) till mötet,
så i demokratins namn förbjöds
vi att utnyttja vår demokratiska
rättighet att hålla mötet. När vi
inte fick hålla mötet inomhus
kallades alla till ett torgmöte
utanför medborgarhuset istället.
Kort efter att det första nationa-
listerna var på plats ockupera-
des torget av skrikande rödingar
med järnrör och påkar. Den här
gången gjorde polisen ett gan-
ska bra jobb och lyckades
skingra större delen av slöddret.
Frågan är om man ska behöva
beväpna sig för att kunna
utnyttja sina demokratiska rät-

tigheter i Sverige idag.
I tidningar och övrig media

beskrivs ofta vi nationalister
som antidemokrater och vålds-
dyrkare, medan rödingarna
beskrivs som ett slags demokra-
tins skyddsänglar. Det är ofatt-
bart att individer som förkastar
demokratin och som på varje
sätt (ofta med våld) försöker
upphäva våra demokratiska rät-
tigheter, kan liknas vid demo-
kratins beskyddare. På nyårsaf-
ton vid Mosebacke i Stockholm
visade de Marxistiska vettvil-
lingarna vad de gick för, när de
tillsammans med invandrarung-
dom kastade sten på ambulans-
personal som försökte hjälpa
nedtrampade människor.

Man frågar sig ofta: när ska
folket vakna och inse vilka som
är de onda krafterna i samhäl-
let? Den största boven bakom
hjärntvätten av det svenska fol-
ket är massmedian. Under-
sökningar pekar på att det är en
mycket stor del av journalister-
na som röstar på mer eller min-
dre kommunistiska föreningar.

Tidningarna kallar ofta t.ex
SD för antidemokrater, men de
kanske skulle granska sina egna
journalister istället. Det är nu
dags att sluta prata och börja
handla, alla svenska patrioter
måste ta sitt ansvar och hjälpa
till i kampen för Sverige. Därför
uppmanar jag alla svenskar som
är stolta över sitt land och
ursprung att gå med i Sverige-
demokratisk ungdom, det enda
demokratiska nationella alter-
nativet.



- KommunIsmens oFFeR -

1. Sovjet: kommunismen har mellan 1917 -1959 kr~.~~r"c;,
/"~7'"

"
2. Sovjet: kommunismen har efter 1959 kröv"rt.inst

5. Tyska civila dödade under utdrivning
ji'-

7. Resningar krossade i Östberlin, Pra
Baltiska staterna 1945 - 1975

8. Kommunistisk aggression i Grekland;"~C!!aysia .m~,
Korea, Filippineran, Vietnam, Kuba, Afrikqltch Latin-
amerika



- SoczaLpoLzTIk -
detta nummer ska vi ta upp ett problem som börjar bli väldigt otäckt. Ämnet
vi ska ta upp är narkotikan i det svenska samhället. Aldrig har det funnits så
mycket tung narkotika i Sverige, och i Stockholm i synnerhet, som nu. För
några veckor sedan visade Aktuellt som första inslag en razzia mot heroin-
langare i Tyresö. I lägenheten låg ett antal negrer och sov som bäst. Polisen
gav dem ingen chans utan brottade ner knarklangarna på golvet och satte på
dem handklovar. Efteråt började man undersöka lägenheten för att finna

knark, som man sedemera fann. 12 kilo heroin hittades i små kapslar som dessa vidri-
ga bluffmakare hade svalt för att smuggla knarket i magsäckarna förbi tullen och in i
vårt land. För att sedan sälja detta vedervärdiga gift till svenska ungdomar. Dessvärre
är att det bara kommer bli värre ju mer internationella vi blir. EG kommer innebära
sista spiken i kistan.

När EGs fria marknad genom~Öf!Is.~ommerknarket att välla in hel~ okontrollerat. Vi
måste få fram en medborgarfroht'rPo't\knarket. Dessa äckliga flumlib'e[aler som nu får
stor massmedial uppmärksarr5.Qe~:irå,?,te,krossas. Denna röre,Jse sPIT\, Binansieras med
knarkpengar kallas frihetsfront{rr:' !<.49-pl<ptoJitörerstöder des§a då d~ t jobbar

."'. ~ .' "',. :< ,. -f)för deras sak. '.' "
J/ , .*~ ., df/

Christian Gergils hetert~n ,a),,!i:~Ylrt{pe.irsön~rn leVikäq,d,',Jj / och några
flumkamrater för~?gta so:nrat~~:~t~4.,?la9Ilgt~ål+4 sprittpå Sr1~inggatan. Nu driver
han en s.k svart~lubb, Tri~~ahas@rTI:jiggerpå!S:~~Eriksg~ta~rr:'pär,ka:nman hitta vilka
droger som helst Den n~r:lmanneti.äf\fiel~\g~I~~~~Ban,s·;{/1' ~.p~/r{nsvenska, att det är
ens frihetliga rätt}ghetera~t:f~. knarka ihjäl sig\1uWm J>(Kommentar överflödig).

Ett land som hårhörsam~at och provat ?~tta'fue §'eringav knarket är faktiskt
skatteparadiset SchVieiz. I~.~Eicll f1Ilns(d~~,:&ä". 15.000 sprutnarkomaner som
håller till i en stor c'er~ralpar~.}b)~r kan d~.(s~if·\\ ........?:thfå nya sprutor varje dag. Är
inte detta ett underbat~(~Y$t~ ···:\:~:~~~tt·<g~::::gö~~o~Kungsträdgården, som förvisso
under sommarsäsongen.i:iC: töt'R:tiar~/~' / .;. "Il' en heroinmissbrukarnas privata
park. Det är sådana visiot1wett~.1e.,f~ jg\ efriade reaktionära flumliberalpack
har. Livet går inte ut på att~~{hår~/~'GW~!fu':04"{l;\t Utt:9~f eIl:tiE1C?,cdö i en överdos
på någon offentlig toalett i:~~h·.,,>J~;Jäg:dien~r1attE' e~s~9.Ingdom måste få tillba-
ka livsglädjen och ha någ?tatt:'ltV~,'bcIi ~~mp~,~~\;; .~~71~~~.h?,~?l:: ..: varit så hotat
som det är nu. Därför skaiyi:föfsökä.återsRap~ det t ",fi:pd1fostetlarxpsom våra för-
fäder byggt:gpp;.Börja kä11lp.i7t6r SveriJe. Du ~tin~9- / P:91?r;8~gtf6~t)somtröttnat på
läget i landet." ..., , !/(/:;/t<,/

"" -.,;' o::. iP/':,:;;-.-.-.".,_, ../'/·V / -,;::"~'-~/;- // ...•{'

Gå med i Sverigedemokrati§<inf9~:9-tt Jå'ett T)ä~t~~/Sver~ge.'. ; ...+ . ~;. \./" ,,/
KROSSA KNARKET!! "/,/ Bengt Ö

"::.,;.<.'":::':/

SVENS~K~IfNGDÖ;MKROSSAR KNARKET!



- ATT VaRa PaTRIOT -

ATT TÄNKA PÅ FÖR EN UNG PATRIOT
En patriot skall i alla sammanhang uppträda på
ett korrekt och värdigt sätt.

Regel nummer ett för en patriot är att alltid vara
ordning- och uppmärksam, ty det samhälle vi
kämpar för bygger på ordning. Till skillnad från
dagens kaotiska våldssamhälle där ungdomar
som stjäl, misshandlar, använder droger, är
oanständiga mot tjejer och skolkar, inte anses
vara skitar och förstörare av samhället och
fäderneslandet. Många ungdomar ser i stället
upp till dessa och tycker att de är "balla". Att
vara "värsting" anses vara tufft. Regler och nor-
mer, etik och moral är inte mycket värt. Med en
ungdom som denna finns det inte mycket hopp
för fäderneslandet. NEJ!!! fortsätter det så går
vi en garanterad undergång tillmötes.

UNG OCH SUND, STOLT OCH STARK
Vad är det då som kan rädda vårt land, jo det
är en ung sund och stark patriotisk ungdoms
kraft, som i alla sammanhang uppträder på ett
korrekt och värdigt sätt med etik, moral och en
sund livsstil.
• En ungdom som älskar sitt land och vill sitt
lands bästa.
• En ungdom som fördömer all kriminalitet.
• En ungdom som har vettigare fritidssyssel-
sättning än att springa omkring berusade på
stan och störa ordningen.
• En ungdom som värnar om miljö och natur.
• En ungdom som värnar om sin kultur och sitt
folkliga arv.
• En ungdom som visar respekt för sina föräl-
drar, och för de äldre, som har byggt upp vårt
land, de har vi mycket att lära av.

NATIONELL SOLIDARITET
Det är denna ungdom som bör vara föredömet.
Vårt mål är att få den svenska ungdomen att
förstå det. Men om detta någonsin skall lyckas,
är det för dig ett måste att uppträda som ett
föredöme för det vi vill skapa. Gör du inte
detta, så har du inget i Sverigedemokratisk
ungdom att göra.

"ÖLPATRIOTER"
Det är inte invandrarna, anarkisterna, flummiga
liberaler, anti rasisterna eller journalisterna som
står i vägen för det stora genombrottet för den
nationella rörelsen. NEJ! ! Det är dem som går

med i nationella organisationer och kallar sig
nationalister men lik förbannat inte ställer upp
på dessa patriotiska ideer. Det är ölpatrioterna
som springer omkring på stan, spöar vanliga
Svenskar, spyr, svinar och skränar sieg heil.
Detta är är den felande länken för det nationa-
listiska genombrottet.

MAN KAN INTE HA KU L UTAN SPRIT
En ungdom som tillbringar hela sin fritid med
att titta på Hollywoodfilmer, spela TV-spel, dra
ner på stan och till helgen supa sig redlöst full.
Vad får en sådan ungdom för syn på livet och
hur blir denna person. Jo ! ! Slö, passiverad
och verklighets frånvarande. Därmed inte sagt
att man skall kasta ut tv'n och aldrig ta några
öl. Men när man hör om tioåringar som lever
framför teven och TV-spelet och femtonåringar
som säger att man inte kan ha kul utan sprit.
Då är det någonting som är fel.

"DU SERJU INTE UT SOM EN PATRIOT"
En annan sak du bör tänka på när du deltar i
flygbladsaktioner, tidningsförsäljning, demon-
strationer eller andra aktiviteter. Då företräder
du partiet. Och vad är då syftet med aktiviteter,
jo att få fler folk till vårt parti och våra åsikter,
alltså folks förtroende. Det är alltså självklart
att du uppträder föredömligt och även ser vår-
dad och korrekt ut. Hörde för ett tag sedan om
en person som kom fram till några partikamra-
ter, och sa: "Ni ser inte ut som några patrioter".
Patriot är inte något man ser ut som, utan
något man är. Det sitter i hjärtat inte i klädseln.
Men när du sätter upp klistermärken, affische-
rar eller liknande, tänk på att meningen med
detta är att göra reklam för partiet och väcka
folket. Alltså sätter du märket rakt och snyggt
och inte på ställen där dom stör. Då gör de
ingen nytta, snarare motsatt effekt. Självklart
eller hur.

Hoppas du fått lite klarhet i vad som gäller i
SDU. Det mesta tycker du kanske är rena
självklarheter, men artikeln är nödvändig för att
undvika missförstånd. Vi vill höra din åsikt
om denna artikel, positiv som negativ. Skriv
några rader och posta dem sedan till oss.

Lär dig ditt lands och ditt folks historia. Kom
med SDU i kampen, det finns en uppgift åt alla.
VÅRT LAND MÅSTE RÄDDAS! ! !



- NaTIoneLL Rock -

ULTIMA THULE - EN HISTORISKTillBAKABLICK
Den grekiske geografen Pytheas
företog redan på 300-talet f.kr
en resa från sin hemstad
Massilia, nuvarande Marseille,
till det då ännu okända Skandi-
navien. Längs atlantkusten
nådde han Britanien, för att
efter en veckas segling skåda
Norden, i väster med massiva
fjäll och dunkla fjordar, i söder
med skogs beslöjade områden
ännu relativt orörda. Dessa
nordliga nejder
gav han nam-
net Thule.

De latinska
författarna
Tacitus och
Yergilius skrev
också om
Thule, och lade
ofta till Ultima
(det yttersta)
som benäm-
ning på germa-
nernas nordli -
gaste utpost.

Många är de
berättelser,
sagor och säg-
ner som spunnit på temat Thule
och dess invånare. Den romer-
ske historiken Plinius den äldre,
som verkade under slutet av det
första århundradet efter Kristus,
var sin tids främste kännare av
germanerna, deras liv och lever-
ne. Tyvärr har hans egna skrif-
ter gått förlorade, men resulta-
ten av hans forskargärning lever
delvis vidare genom en annan
stor romersk historiker och lit-
teratör: Tacitus. Han levde i
intrigernas Rom, i hjärtat av
imperiet omkring år hundra

e.kr. I hans omfattade litterära
produktion återfinns boken
"Germania". Tacitus skildrar
germanerna i positiva ordalag:
de är flitiga, tappra och fria från
den dekadens han spårar i den
romerska imperiet. Romarnas
brinnande begär efter lyx och
nöjeslystnad återfann han inte
bland folken i norr. Frihet och
uppriktighet var vitala delar av
deras hederskodex: "Fritt från

manstammar grundade nya
riken på ruinerna av det rase-
rande romarriket, i Gallien eta-
blerade sig frankerna, i norra
Italien bosatte sig longobarder-
na, i Spanien inrättade västgo-
terna ett rike och vandaler grun-
dade ett relativt kortvarigt rege-
mente i Nordafrika. När folk-
vandringsstormarna ännu inte
riktigt hade bedarrat började
vikingatiden. Den nådde sin

kulmen på
900-talet och
placerade åter
Thule i blick-
punkten.

Svenskarna
grundade ett
herravälde i
Kievområdet
och dess fur-
star stammar
från vikingen
Rudrik. Senare
tids forskning
har till allas
fromma tagit
död på myten
om vikingarna

som grymma och hänsynslösa
barbarer och i stället hävdar att
de helt enkelt var sjöfarande
handelsmän som sällan tog till
våld och definitivt inte i onöd-
an. Redan på BOO-talet hade
huvudsakligen danska vikingar
etablerat sig på sydöstra
England, när de sökte vidga sitt
inflytande blev de besegrade av
Alfred den store av Wessex - i
det efterföljande fredsfördraget
tillerkändes de s.k danelagen.
Denna lag existerade fram till
mitten av 900-talet då sydöstra

list och bakslughet yppar detta
folkslag sitt hjärtas mening
under fri gamma". Därtill akta-
des kvinnorna överallt:
"Fångenskap fruktade männen,
vida ömtåligare å kvinnors väg-
nar än å sina egna ..."

Även om Tacitus påståenden
måste granskas kritiskt är hans
framställning det främsta doku-
ment vi har att tillgå om denna
period i nordens historia.

År 400 e.kr inledde germa-
nerna våldsamma anfall mot det
romerska imperiet. Olika ger-



- ULTIma ThuLe -

ULTIMA THULE - HUR NAMNET KOM TILL
England återerövrades. Den
frankiske kungen Karl den
enfaldige avträdde 911 de övre
delarna av Seines och Rouens
nedre lopp till den norske
vikingen Rolle. Hans uppgift
blev att skydda Frankrike från
andra vikingars räder. Därmed
grundade han vad som blev
Normandie, vars återinträde i
historien sammanföll med
vikingatidens slut då den
norske kungen Harald
Hårdråde försökte invade-
ra England, men besegra-
des och dödades i slaget
vid Stamford bridge,
strax utanför York, den
25 september 1066.
Bara tre veckor senare
anföll den likaledes
norskättade Vilhelm
erövraren och hans
normandiska kriga-
re England och
vann slaget vid
Hastings.

Gustav II Adolf
grundade i början av 1600-talet
det svenska stormaktsväldet.
Statsmakten började då ge sitt
stöd åt forskning om vårt för-
flutna - världen skulle få veta att
all mänsklig storhet utgått från
Sverige. I dessa ansträngningar
att legitimera Sveriges ställning
som stormakt blev Thule en
hederskam klenod väl värd att

omhulda. Det var Olof
Rudbeck, akademisk naturve-
tenskapsman i Uppsala, som
tog sig an uppgiften - han börja-
de skriva boken om "Atlantis". I
den hävdar han att
Skandinavien, särskilt Sverige,
var alla indoeuropeers urhem.

Sverige var också det av
Platon omtalade,

det av

genera-
tioner av författa-
re och tänkare så my tom-
spunna Atlantis. Sålunda skal-
dade Rudbeck: "all fördold vis-
dom, som de lärde någonsin i
hela Europa eller Asien och
Egypten hava låtit i ljuset utgå,
den hava de allenast bekommit

av de yverborne nordiske". Med
boken om "Atlantis" blev
Rudbeck storsvenskhetens
främste företrädare och stor-
maktstidens ideolog.

Med denna korta expos e
över bandets namn "Ultima
Thulell vill vi fälla några person-
liga kommentarer om ämnet
historia. Historia är något som
alla borde lära sig mer av; den

är ett sammanhållande kitt
som i dagens kos-
mopolitiska sam-
hälle motverkar

rotlöshet och för-
stärker vår självtillit.

Svenskarna borde
vara stoltare över sitt

kulturarv. Efter den
;;föresatsen spelar vi
musik med nationella
företecken.
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