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Ung Front 4
Hu feir det vara NOG!
Invandrare och vansterextremister
vill gora 30 november till "antirasistiskt jippo"!
Ou kan visst peiverka!
Du ska inte tro att du ar maktlos i
skolan pa grund av dina politiska
asikter.
Sagan om Sverige
Andy berattar historien och bakgrunden om Sverige med borjan
8000 f.kr.
Gulag
Komrnunismen har kravt fler dodsoffer an nagon annan ideologi. Gulag
ar Sovjets koncentrationslager.
Mikael Jansson
Var nye ordfOrande Mikael
Jansson presenterar sig narmare.
Endast for f1ickor
Lisa Hagstrom ger sin syn pa kvinnans roll och abort i det nationella
sarnhallet.
Hur gor djur?
I den andra delen av "Hur gor
djur?" synar vi EU-Papegojan
narmare.
Ingen nationell seger...
...utan disciplin.
Las vad vi maste gora for att segra.
Mannen bakom skagget
Las i denna intervju vad som doljer
sig bakom skagget pa partiorganisator Emanuelsson.
Gei med i SOU!
Det sjalvklara valet for dig som har
trottnat pa politikernas vanstyre
och forraderi!
SOU-Butiken
Bestall det senaste fran
Sverigedemokra tisk Ungdom.
Tidningar, affischer, trojor...

UHGFROHT
Tidningen utges av Sverigedemokratisk Ungdom. Du ar valkommen
att stadja SDU eller Ung Front med
valfritt bidrag pa Pg: 6493600-8.
Skriv garna pa talongen vad du vill

Infor 1996!
Vi har ett nytt ar framfor oss. Ett ar fullt av mojligheter
och tillfallen.
Lat oss gora det till ett nationalismens ar! 1996 ska
bli kampens ar, genomsyrat av nationalistisk propaganda. Vara tidningar ska saljas och vara flygblad ska
spridas fran non till soder, fran ost till vast. Vi vet att
det finns manga i vart avlanga land som vantar pa vart
genombrott.
Lat 1996 bli den nationella frihetskampens ar.
Missnojet med EU vaxer, Svenskarnas nationalitetskansla har vaknat igen. Dagligen far Svenskarna svart
pa vitt att de blir diskriminerade i sitt eget land. Vi
Svenskar blir undantrangda genom politikernas flyktingpolitik och nagot maste goras. Vi anser att
Sverigedemokraterna har losningen pa problemet. Och
det ar viktigt att vi agerar idag innan situationen blir
annu vane. Var nationella kamp ar en kapplopning
med tiden, sa alla maste hjalpa till om vi ska fa ett
nationellt genombrott och fa ett slut pa vanstyret.
Nasta val ar 1998, men vi bor redan nu forbereda oss
for det kommande valet som inte bara kan, utan maste
bli vart genombrott.
Nu racker det inte langre med att bara tycka eller ha
en asikt om politikernas vanstyre, man maste agera
och ta stallning; Ar du for eller emot dagens mangetniska samhalle?
Du som laser Ung Front har troligen redan tagit
stallning, annars hop pas vi att denna tidning och andra
skrifter
fran Sverigedemokratisk
Ungdom
samt
Sverigedemokraterna
far dig att valja den enda ratta
vagen: Nationalism.
Nationalism star for sa mycket mer an den enfragerorelse som massmedia anklagar oss for att vara. Att
vara nationalist ar inte enbart att vara motstandare till
invandringspolitiken.
Vi maste aven strava efter att
bygga upp det Svenska folkhemmet och aterskapa den
sociala trygghet som folket i detta avlanga land en
gang hade.
Lat inte dina asikter stanna inom dig detta ar, nationalismens ar, utan ga ut och sprid vart budskap om ett
Svenskt Sverige!
Red

att pengarna ska anvandas till.
Insandare och artiklar ar ocksa
valkomna.
Innehallet behOver inte alltid
overensstamma med SDUs officiella
standpunkt.

SVERIGEDEMOKRA TISK
UHGDOM
Box 766
19127 Sollentuna
Tel: 08-6412011, Fax: 08-6439260
Ansvarig utgivare: Urban Persson
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Nu for det vara
en 30 november ha; stora fredliga demonstrationer t. ex.
sedan lang tid tillbaka :;cf~it de vi haft 30 november tidigare ar,
en hogtid fylld av nati;onell da ingi valdsamheter forekom".
stolthet och det ar da vi hyll¥ hjal.liB. ha ha! Det var det mest
tekonungen Karl XII. Nu vilVinvan- loggaktiga uttalande jag hart pa
drare och diverse vanste~pack ta mycket langeI Har get inte foredetta ifran oss. De villgora
var k~mmit valdsamhete~\!digare
ar?
hogtidsdag
till "en arytirasistisk \{kd ar det da som haglatpavbrutet
dag", som de sa vackerp: uttryckeg .(not pO~~$e,q9.Eh ~~ho¥~listerna?
det i ett Hygblad infor./kung KartK\Inte ar Bet sn<:H varje fall. Det ar
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ter (bl. a. Offensiv, f1bvk9mpanjen,J
Irans kommunistisk#"f"parti(!)
och;l
Ungsocialisterna). I..flygbladet starf; v
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~:~ ~~:bil~ ~:~am~:~:~~~:a~~'i/:
upp om att antirasister och fascister
skulle vara av sarhma skrot och'
korn. Det ar forsdJ helt falskt oc·
jattefarligt att sag~ sa. Vi ar ..' i

oss nationalister fran en av vara
storsta
hogtidsdagar.
Den
30
november 1995 blev en vamjelig
syn, patrask och kulturberikare
samlades vid Sergels torg. De samlade ihop ungefar 200 personer och
i slutet av deras olagliga manifestation uppmanades motesdeltagarna
att bege sig till Fryshuset. Half ten
av packet gav sig ivag mot
Hammarbyhamnen,
men de blev
som tur var stoppade av polis en
innan de natt fram till "skinnskallebarracken" .
Vad ska vi gora nasta ar? Jo, vi
ska ta tillbaka den 30 november
fran det vidriga, haschrokande
packet. De ska inte fa skanda vara
rmmnLengenom att hanga upp
.roda fanor pa dem! Polis en
till att vi kan genomfora
n utan att bli bomo dyl.
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Det maste bli ett slut pa

..i~f[~~~~i~~~:i~!f!~1~
hatade oCh~Rallade nazister, rasister framlingarh.?rLSverige!~T;)·e har sitt
etc. Vi§k5' b~.hG<j~~::a£li~;~.~;~t~
denna/yget
lanq1~;~,g;I<~h\'~1(il.>,dtt
~:thpredisk.itr·vthar:)rigen m6jlighii~':~rt gnJg~(::k~!;~ur q~:~aseget folk sKa-petesig,
la i mes!i§.! Vi ar tvungna "att qi'as merij;dei:;ska inte komma hit och
med ~6'mmunisters och kuJ~ur?'eri- beordra /qss!
kares/hat fast det enda VI yill
att
Her och Her Svenskar borjar inse
I
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att nar Svensken vaknar da aker de
ut ur riksdagen med huvudet fore
och en ansvarsfull och fosterlandsk
regering kommer i dess stalle!

Pram/a Svenskar!

Du kan visst
poverka!
••

r det konstigt att sa manga larare har sina
asikter langt ut pa vansterkanten? Ar det forvanande att massmedia ar sa vansterinriktade?
Nej, det ar det inte. Trodde du att alIa kommunister
som fanns pa 60-talet bara forsvann ut i
tomma intet!?! Manga tog - tack och lov
- sitt fornuft till fanga och andrade sin
politiska
uppfattning,
andra levde
kvar i sin drogfyllda dromvarld. De vi
~.
. . ,;
marker mest av, satsade pa att fa ett ,.-'
" .'~:
arbete dar de kunde paverka folk, jobb
.. ; : '-dar de kunde "smyga" in sin politik.
Larare ar ett mycket utmarkt exempel pa f;}t.
'.;,
ett sadant yrke. Som larare har du stor moj- ~ .• {,:; ')j.,.
lighet att paverka dina elever och kan med latthet fortrycka andra asikter, genom att vanda klassen
mot dem som har en felaktig (enligt lararen) uppfattnmg.
Det basta exemplet ar nog journalister. Man brukar
saga att de som styr Sverige ar.
et (genom sin rostratt), regeringen och r;~i§i. en
att t}h,ocq
verkstalla beslut etc JI?'
lijB:'gP'atF
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tionen pa en eventuell skoltidning. Jag skulle bli forvanad om det satt nagot annat an kommunister eller
internationalister
dart Elevradet kanske inte har sa
mycket att saga till om men av egen erfarenhet vet jag
att elevradet ofta far vara med och planera temadagar etc. Och med internationalistiska larare och med ett internationalistiskt elevrad kan ju till och
, , .•...,..:".,~ med Dr. Alban rakna ut vad det blir for
. 'f}' temadagar! Jag har ett exempel pa en
','.'i ,'..
relativt invandrartat skola vars elevrads
ordforande var nationalist. Med sin position
som elevradsordforande hade eleverna och
lararna fortroende· for henne och accepterade
nar hon inte ville att eleverna skulle delta pa lektioner
i landsforraderi, det vill saga temadagar mot rasism
m.m.
Har ni mojlighet att infiltrera i elevradet sa gar det!
Har ni det inte sa se till att du far den mojligheten!
Istally,tJor att ha temadagar om rasism och framlingsfielil
t ocl:\.det "ofelbara" mangkulturella samhalu g~~;iSlag pa andra temadagar, t.ex. om var
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Folket, som har ratte . att valja sina styrande, hur
bestammer de sig for sina fortroendevalda? Det ar fa
som gar pa politiska mote . eller bi~:~ok~rtorgmoten
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pa platser (museum,
utstallningar,
arkeologiska
utgravningar m.m.) ni kan besoka med klassen.
L:i\J\qplanen ger vissa instruktioner pa vilka amnen ni
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erfarenhet av, vinkla sina repbrtage hur de vill och for- toria!
tala personer och partier och sallan tg!.de in nagot
.. lIar ni en skoltidning sa ska du genast bli verksam i
genmale. Istallet for att ha saklig~ff. q.r~~g~di
ST;9~I!p n inte neka dig tilltrade bara for att du skulmedia,
med
skvallertidninga
~~~~~t9tlel~y
9Jiti§ka~sikter! Om du ar kand som SDUAftonbladet och Expressen i spe
,6ff~ person 19aa;g ~ner adon'£Ii~'tpa din skola kan du be nag on
reportage. Folk bryr sig mer om' personens karisma,
annan nationalistisk kamrat ga med till att borja med.
utstraIning, utseende, charmighet an
..p,~#§qr~ASA;,t¥~:tt~,f9.r
att det da blir lattare for dig att komma med
politiska kompetens och detta mycketM~J~.I~§§-.lt~ql~.4tti.c!~n;PqJ
en kamrat dar och for att slippa evenmedia. Ett tydligt exempel
pa . tt;kO"~r" fo;~e t~elitg~arl f~a~ kommunister kan man iu "mjuka upp"
Folkpartiledaren Bengt Westerberg som vaWJr~Qge.._gsrp:)ite
forst. Sjalvklart ska du inte skriva klart polit
roster just pa sin "charm"!
I
ieJLitfsRa artiklar forran din skola ar mogen for det, utan
Ater till amnet.
.kaJ:1ske halla dig till historiska artiklar som kan intresKommunister har idag manga betydelsefull~pd~i~~~tklasaren.
tioner inom massmedia och manga ar larare (f9~~£9ttNar
kommunister
och landsforradare
infiltrerar
rande ar majoriteten av lararkaren folkpartister). "<:Pfatser
dar man har mojlighet att paverka ar det var
Kommunisternas
infiltrering har langt ifran J ;:pli1<.t att gora det ocksa! Vi har ratt och de har fel -lat
hart. Om du fortfarande studerar ber jag dig att grart~'folket
fa reda pa det! Svenskarna ar inte sa korkade
ska ditt elevrads styrelse samt vilka som sitter i redak~ som dagens massmedia och politiker tror...!
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Sagan om Sverige...
Av: Andy
Nar blev denna underbara plats, sam vi alskar sa
hogt, detta vackra horn av varlden sam vi idag
kanner som Sverige till ett enat rike? Denna
intressanta fraga ska jag forsoka svara pa i denna
artikel.

Det var lite bakrund men nu ska vi aterga till vart
alskade fosterland Sveri&~<:~";;:;::;;\
Det ar mycket~V'art9>tt..slar§st nar Sverige blev
ett enat rike. Va9$LyefN~J;'~h'qefSidigt uppstod ett
rike "Svithio9!!Rririg'¥~lgr,fn:IV~~ta:rike utgjordes av
vad vi id1gk~nh~r~9iiiYeplagd,Pfss
politiska och
religiosa tna~tcepti-tlroJ?!fia~l;'g?;ft\l~t{ppsala.
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Det hela startade nar den valdiga inlandsisen smalte
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av djuren kom jagaren - manniskan. Detta tidiga folk dens vikqg~st~~ah~¥f~vM~f hai.N~p;Ia~dsl<ijst~[ och
~:~;:k:~~:l~~r ~~;o~~ro~~7ttr::~;:;
idde:~as~;j~~, ~1~::Att~J~1~~t~i:~~~~~t1~~t~~t::r
~~l:~'tr~~
and a upp i Jamtland.
....... ....\
J ... ligen sa gptt;~9P$ja~vs~p
......•.•....
pagr1J~q~y sitt
Ibland kallas detta folk for stenk~rBm~rgravfg;l~et lage. Ji
... Li
... . .......................•.•.
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ureuropeiska folk sam fanns pa var ~.p!1ti1Jep,tTnu~n;;.
dat ¢ttgl~R~g~ri~~. I~~g B .. rsf.i
ind~e=:~n;os6~g

. .

:.it~~:a~:e:c:~4~~f~';~~:,~~~~··w~j~:~'~~1k~~~l~~~s~.~~~~'~~'~~ovr:~~.~b~~i~f~~~

:::~: ~~t~S::rni~~;~~:~~~:~i~:a~eftj~~'~~lt~~t,~WrW

~~S~~tR~S~~~~.~:;:·~l~·~·~:
ett~~~£~fi~~..R9rriOmfat-

sl~.l~~~~!~~:···
••

~~i~: ~~~:~~~a~ae:tnJ~~~i~~11
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·~~~;,~~~:f\yW~:.~~··~:~;k~9>~k~;
under !§§.vsmaltningen da detJh8hir~~hF~npg~a;qarom
tvJt?t(j~l~r:(Ie. Klar~):irdOFVatfq~~perjodvis
isfrii<q~~ab{mot nqli~yast. De~fa fo!1$:\5fh~~{g~lJ¢j~fQr~tyrt$av Sv~~~JJ1E;nDnd~~vi~~p.gabd¢rtsslu(tilifallit
lKorH~~kUf~~t~r/.eft~rden pl~ts i.~9tg~~~~tYA·. ··><.pmark. Vid~~ipmiltigtiHh,brge BpbuslanNorge
spar a';\~ehl.Mycket!lte ar .pock k?~t2~9~ryqJ.
invandri~g \£tannorrJ En l~ten

~va'~iY~~~R~~

batyxorna sam gett nagi~~tdetr~lqJ~'- batyxfolket.
Detta germanska fcJI~talade~troqgen nagon form av
urgermanskt sprak. B~~folk:e.~ s,thalte samman med

Erik Seg~~$aJrl1~rskadE:QX~r
Sverige under slutet av
900-talet'prlkfogq~s(jmkring
ar 950. Han ar mest
kand fora~~hg~e~~gr~t eii;Ylkingaharvid Fyrisvallarna

resulterade i en uppdelning av det urnordiska sprKk~t Svolder ar 1000 da delar av Norge for en tid hamnade
till de sprak sam idag iiLdanska, norska och svenska.
under Svenskt styre men det ar en annan historia.

1917 agde den ryska revolutionen rum. Med
Lenin i spetsen skulle det Bolsjevikpartiet fOrverkliga sin drom, att uprratta en kommunistisk stat.
Denna stat var ofelbara och om nagot gick
fel sa var det folket som lag bakom det, inte
I Sovjetunionen fanns det under
kommunisttiden
arbetslager
sam
kravde manga miljoner dodsoffer.
Redan 1921, alltsa endast fyra ar
efter den ryska revolutionen, hall
dessa
lager
pa att fullandas.
Arbetslager hade full verksamhet
och va~e dag kom nya transporter
med nya fangar.
Vad var Gulag?
Gulag ar en benarnning pa de
arbetslager sam fanns
inom Sovjetunionens
granser.
De
ryska
orden Clavnoje upravlenije lagerej betyder
lage rove rs tyrels en
och har forkortningen
GULAG.
Manga
Gulagfangar var intellektuella och de var farliga
for det ofelbara systemet. Forfattare, politiker (aven Stalins gamla
partikamrater som hade
"bevisats vara forradare och kapitalister),
foretagschefer
med
flera blandades med mordare och
valdtaktsman i Gulagerna.

ideologin eller de styrande.
Denna stat som tvingade sam man manga
lander, folk, kulturer och tankar kunde inte
ifragasattas och det visa de sig mycket svart att
halla samman den.

och "obekvama" utlanningar.
I augusti 1918 skrev Lenin i ett
telegram till Jevgenija Bosj och
exekutivkommitten
i guvernementet Penza att "suspekta skala insparras i koncentrationslager
utanfor
staden". Med suspekta menades
misstankta, icke skyldiga.
Var koncentrationslagren
dodslager?
Nej, det kan man inte saga. Det
fanns inga regelratta "dodslager"

ll

Var Sovjetunionens
arbetsHiger
koncentrationsHiger?
Tiden efter andra varldskriget har
det verkat sam am de tyska nazisterna skulle ha monopol pa ordet
koncentrationslager men det har de
inte. Koncentrationslager
fanns i
Sovjetunionen och i Tyskland och
finns aven idag i ex. Jugoslavien.
Redan under forsta varldskriget
anvandes termen koncentrationslager. Da var Rysslands koncentrationslager avsedda for krigsfangar

dar det bedrevs systematisk avrattning av lagerfangar. Darmed inte
sagt att exekutionsplutonerna
inte
mordade fangar for den minsta forseelse.
Lagren
Jag tror att de flesta med mig tror
att arbetslagren lag i Sibirien. Pa
den karta man finner i Solsjenitsyns
bok
"GULAG-arkipelagen:
Dodsarbetslagren
/ Sjalen och
taggtraden" har samtliga Sovjetunionens lager utmarkts. I Sibirien
finns ett flertallager men de ar ganska glest placerade. Vasterut finner

man den stora koncentrationen av
arbetslager.
I omradena
runt
Moskva, Leningrad, Minsk, Stalingrad och Sverdlovsk avloser lagren
varandra. Om man tanker sig en
cirkel med en radie pa 10 mil med
Moskva sam centrum, finner man
inte mindre an 15 lager. Allt sam
allt visar kartan 222 arbetslager.
Lagrens storlek och kapacitet
samt Eangarnas arbetsuppgifter och
levnadsstandard
varierade mycket
fran lager till lager.
Fangarna
Vad man blev domd
for varierade. Om en
person
misstanktes
ha en icke-kommunistisk
uppfattning
eller am man tyckte
att en person var
"obekvam"
hade
man inga stone problem att fa honom
domd till straffarbete
pa ett eller annat satt.
Nedan
anges
nagra olika "brott"
sam man kunde bli
domd
for. Det
ar fangar
i
Bureplomsk-lagret
sam har fatt
dessa anklagelser emot sig:
- Fientlig verksamhet mot bolsjevikpartiets och sovjetregimens politik.
- Civit uttryck for defatistiska
(modlosa) logner.
- I baktalande form yttrat sig angdende de sovjetiska arbetande manniskomas materiella situation.
- Uttryckt en onskan om dterinforandet av det kapitalistiska systemet.
- Forklarat sig krankt av sovjetregimen.
Det finns manga exempel pa
straff sam personer fatt pa grund av

klassas sam bratt i andra samhallen, aven am samhallena vore diktaturer.
Ett exempel sam Solsjenitsyn tar
upp i "GULAG-arkipelagen"
ar
fangen sam snart hade avtjanat sitt
tioariga straff oeh sam inte stod ut
med att se lageraxen svalta. Han
gav oxen, sam var lagrets egendom,
en rava, aven den lagrets egendom.
Han at alltsa inte ravan sjalv, utan
matade ett av lagrets kreatur men
fiek anda sitt straff forlangt med
atta ar!

befolkningspolitik; antalet invanare
i de omraden sam hade tillhort tsarRyssland nar Thery skrev sin bok
var namligen 170 miljone r, det vill
saga samma antal sam nar boken
kom utI
Half ten av de 147 miljoner doda
ska ha forsvunnit i krig, den aterstaende half ten i "fredstid". Anledningen till att jag skriver fredstid
inom eitationsteeken ar att jag tvivlar pa att man kan kalla denna tid
for fredstid. Det fordes visserligen
inget krig mot nagot annat land, det
~>v,ar heller
i!}get'HjI1qq~peskrig.
Antal doda~<>
D~[emot'~va:r"'det ett$l~gsZstat~ns
"50vjet upplevde under sin existens tre' kri\ mot folket. Per§~her ;vars pOli".
krig, dels de bada varldskrigen oclj tis . uppfattning, 'hmdf:
9Y~rens
dessutom 5talins krig mot sitt eget fol~JorterAd~sL)
till
som kostade fler liv an de tva forsta kIt! .
gen tillsammans.
l
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till detta var att Svenskarna hade
forsokt fly till Polen dar de hade
mojligheter att arbeta pa tyska
gods.
Svenskarna
transporterades
boskapsvagnar till lagret. Nar de
kom fram var det 52 minusgrader
oeh de hade klader sam var anpassade till Polens klimat.
Emmas barn fros ihjal, de fiek bo
i en jordgratta utan kamin, men pa
grund av alIa manniskor sam vistades i grattan kunde de halla varmen.
Emmasarpetsuppgift
var att
saga 'tiIl)lller o2h for det fiek hon,
liksom al1aandra 'azbetande vuxna,
ettk,ilo brad am dag·e.n. Den vuxen
somiute arbetade fiekett halvt kilo,
barn t~'e.hekto oeh peri::;ionarer ett
kvarts kllo brad. Utover detta fiek
de endast\attnig soppa. .
Om det\var mer an 50 minusgrader slapp de\att arbeta.
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1914 skrev Edmond
Thery
for att ha lejt nagon att hjalpa till
Att det blev battre i oeh med
boken "La transformasion eeonomimed skorden; de hade alltsa varit Gorbatjovs tilltrade ma vara sant,
que de la Russie" oeh den ar fylld for rika. Nar hon besokte honom,
men Ryssland har nag en bra bit
med befolkningsstatistik
oeh har efter tva veekor med langa forhor, kvar till demokrati.
aven med berakningar av tsarval- hade hans har blivit helt gratt. Han
En stat dar inga andra asikter
dets frarntida befolkningsmangd.
blev avrattad efter att forst ha blivit eller tankar far plats forutom
Thery hade raknat ut att Ryssland svart misshandlad.
Statens, en stat dar man tvingar
skulle ha 343,9 miljoner invanare
Efter andra varldskriget deportesamman olika folk oeh kulturer ar
1948. Endera gjorde Thery en felbe- rades manga av Svenskarna till ett domd att misslyekas.
rakning eller sa var det nagot sam lager i Komirepubliken sam ligger i
DiirfOr
har
kommunismen
inte
stamde
i Sovjetunionens
nordligaste Ryssland. Anledningen
ingen framtid.
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Mot Mikael Jansson!
Kan du barja med att beditta lite
om dig sjalv?
Jag ar Eodd i Umea 1965 och ar
uppvaxt i Kopparberg, atta mil norr
om Orebro.
Jag har arbetat med vanliga
industrijobb och de senaste Eem
aren vid en rullmaskin pa Orebro
Pappersbruk.
Mitt huvudsakliga intresse ar
politik, och 1990 gick jag med i
Centern Ear att se vad man
kunde gora Ear Sveriges sak,
inom ett etablerat riksdagsparti.
Hur reagerade dina f.d. partikamrater i Centern nar du
gick med i SD?
Blandat, men eEtersom det
gick nagra manader
emellan
uttradet ur C och intradet i SD
har jag inte Eatt respons iEdn
alIa E.d. kollegerna. De jag traEEat
har varit (glatt eller surt) undvikande.
Hur ar det att eftertrada
Anders Klarstram?
Klarstroms
kvickhet
och
naturliga retorik ar naturligtvis
svar att ersatta pa det personliga
planet. Hans garning ar den grund vi
idag star pa. 1995 har vi utat sett
vilat pa dess lagrar, samtidigt som vi
starkt organisationen. 1996 atergar
vi till oEEensivmarknadsfOring.
Forklara kort oeh konsist vad vi
ska gora at:
1. Arbetslosheten?
Hade vi majoritetsstallning i riksdagen skulle vi inte tolerera annan
arbetsloshet an den som representerar normal overgang Eran utbildning
till arbete, eller vid arbetsbyte.
Produktivitetshojande
atgarder
maste Ea en langt hogre prioritet sa
att Eler riktiga arbeten kan skapas
inom saval privat naringsliv som
oEEentlig sektor. De som trots allt
inte Ear jobb pa den ordinarie
arbetsmarknaden ska Ea beredskapsjobb, i Eorsta hand med lagre Ion an
ordinarie jobb.
2. Budgetunderskottet?
Den viktigaste skiljelinjen gar
mellan de som vill spara i oEEentliga
utgifter och de som inte vill spara,
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de sistnamnda ar namligen populister. Lagg marke till vilka partier som
bedrev eller stodde den politik som
Eorsatt det oEEentligai dagens prekara situation, och vilka som hela
tiden protesterat och pekat pa de
sunda losningarna. Min personliga

uppEattning ar att statsEinanserna ar
langt iEran att klaras upp. De nodvandiga besparingarnas dampande
eEEektpa den inhemska eEterEragan
och den nalkande lagkonjunkturen
gar att det varsta aterstar.
3. Den bristande moralen?
Kristendomen, Eolkhomogeniteten, de starka banden till Eamiljen
och Eolkskolan Eorr, sag till att uppEostra barnen till goda vanor och
stravsamhet. AlIa dessa institutioner
ar nu Eorsvagade och ordet "Upp_
Eostran" anvands knappt langre.
Vander vi inte utvecklingen, kan
hela samhallssystemet raseras.
4. Det okande valdet?
En huvudorsak till det okande
valdet ligger i Eorra Eragan, bristande
moralleder till Eorvirrade, egoistiska
och samvetslosa overgrepp pa medmanniskor.
Den andra huvudorsaken ar konElikten mellan andra
generationens
invandrarungdomar
och Svensk ungdom i Eorsvarsstallning. Invandrarungdomarna
leder

som bekant den valdsspiralen med
hastlangder.
5. Massinvandringen?
Massinvandringens
syEte
har
aldrig varit att minska lidandet i
varlden, det har istallet varit att
besjala vissa sanslosa politiker med
salighetskansla. Vill vi hjalpa
varlden bor vi i Eorsta hand se
till att vart eget land Eungerar,
och att vi utsander goda tekniska och sociala impulser. For
katastroEer inom var egen kulturkrets har vi ett sarskilt
ansvar.
Vad har du att tillfora
Sverigedemokraterna?
OrganisationsEormaga
och
ansvarsEordelning hoppas jag.
Skulle du vilja andra pa eller
fokusera mer pa nagon politisk stfmdpunkt?
I dagens uppskruvade och
banaliserade massmediaklimat
gar det tyvarr inte att na Eram
till Eolk med mer an nagra Ea
Edgor. Forutom beEolkningspolitiken naturligtvis, vill jag att vi
proEilerar oss i EU-Eragan, rattstrygghetsEragan och miljo- och djurskyddsEragorna.
Vilken ar SDs viktigaste fraga
enligt dig?
Att det Svenska Eolket overlever
och att vi inte Eorsvarar Eor andra
Eolkatt overleva.
Nar kommer SD in i riksdagen?
Under nasta ar kommer vi att
lagga Eram en preliminar plan Ear
valet 1998, i den kommer en rad
delmal att stakas ut, nar vi des sa ar
det rimligt att tro pa riksdagsrepresentation EorSD 1998.
Har du nagra rad till Ung Fronts
lasare?
Till er som inte redan ar aktivister vill jag saga att den hjalp ni kan
bidra oss med ar viktig aven om det
ni gar kanske inte ar sa omEattande.
Exempel pa sma viktiga insatser:
Betala medlemsavgiEten, varva medlemmar, samla ihop en liten slant
tillsammans och kop ett propagandapaket och dela ut materialet pa
den egna orten.
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Endast for flickor ...

Svenska flickor maste inse vart varde och
starkt ta avstand ifran etablissemangets forharligande av blandforhallande och aven ifran de
osmakliga inviter man tvingas sta ut med fran frammande man fran allskons lander.
Detta ar ju en sjalvklarhet for ass
flickor sam redan ar SDU-medlemmar. Alltfor ofta traffar man Svenskor
sam inte har insett sitt eget varde sam
Svensk kvinna och later sig imponeras
av invandrares raggarkonster. Eller de
sam gar ett steg langre och blir tillsammans med dessa och skaffar sma
"sota" cafe-au-lait-fargade barn.
Att vara en ung Svensk kvinna ar
sannerligen nagot att vara stolt over
och vi ar amnade att hora ihop med
Svenska man och sa smaningom bilda
en egen karnfamilj
av Svenskt
ursprung med sma sota ljusa barn!
Har kommer vi osokt in pa nagot
annat sam ror ass flickor och det ar
den nationella synen pa kvinnorollen
och abort.
Sedan 60-talet har vi fatt hora att
en kvinna sam valjer hem och familj
framfor arbete, karriar och dagis ar en
fortryckt kvinna.
"Rod- och stodstrumporna"
och
"kvinnosakskvinnorna"
har talat am
for ass hur fornedrande och daligt detta med familj
och hem ar. Detta har lett till att man narmast anses
vara dum i huvudet am man satsar pa sin familj istallet for ett arbete utanfor hemmet.
Detta anser vi ar helt vansinnigt!
Det har i alla tider varit naturligt for kvinnan att ta

hand am sitt hem och sin familj.
Det ar ett privilegium att pa eget ansvar fa fostra
morgondagens Svenskar!
Naturligtvis ar jamstalldheten sjalvklar! Det vet
varje sund nationell tjej och kille. Det vet varje klart
tankande Svensk, till skillnad fran persaner fran andra kulturer. SDU menar
att det pa intet satt inkraktar pa jamstalldheten att varna am karnfamiljen!
Unga flickor har blivit intalade att
abort ar nagot jattebra och naturligt.
"En lite bokigare variant av preventivmedel bara." SDU ar givetvis starkt
emot detta.
"Vi ska bestamma over var egen
kropp" heter det. Att det ar en annan
manniska, flickan / kvinnan bar i sin
mage tas det ingen hansyn till.
Etablissemanget appladerar detta
och fyller tomrummet efter Svenska
barn med invandrare.
Detta ar en viktig fraga for unga
flickor da det framst ar dessa sam
genomgar aborter.
Att bli mar vid alltfor unga ar ar
kanske inte alltid helt idealiskt, men
det finns faktiskt preventivmedel for
att forhindra att sa sker. For ovrigt ska
vi vara stolta over att fa ge liv at fler
av vart folk nar i livet det an ma ske!
Ung Fronts redaktion vill
pdpeka att varken Sverigedemokraterna eller Sverigedemokratisk
Ungdom
foresprdkar en illegali-

Hur gor djur II?
Da har vi kommit till den andra delen i var serie "Hur gar djur?". I detta num- 11
mer tankte vi behandla den nickande EU-papegojan.
~.
Vi sag den forst i Osterike dar den smittade av sig sin nicksjuka pa nastan
.~
hela Osterrikes befolkning. Vi fick bekraftat att den flyger valdigt fort och
trivs lika bra i Osterrike sam i Finland. I Finland hande samma saki EU-papegojan
upprepade meningarna "EU ar bra" och "Utan EU klarar ni er inte" och
.. ,
det finska folket nickade. Till var fasa lyfte den pa sina morka vingar och -~:,~~"';'~
flog aven till Sverige. Sam tur var hann den bara besoka vara storstader
men det rackte for att fa majoriteten av Svenskarna att nicka. Har hade fageln
lagt till frasen "Att saga JA ar roligare". Den nickande EU-papegojan flog darefter vidare vasterut till Norge. Har rackte det inte med att bara saga meningslosa fraser. Norrmannens immunforsvar var for starkt for EU-gojans gift!
Kdnnetecken: Bla papegoja med gula flackar utspridda over kroppen. her: kol,
stal, pengar.
Forebilder: Pengar.
Lystrar till: EU-omrostning, pengar.
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sering av abort. Det krdvs
bdttre information i kombination med en ny familjepolitik for att komma till rdtta
med problemet.

Ingen Nationell Seger...
- I-In.,
... utan d-ISCIP

Av:Andy

/lPa fOljande rader ska jag fOrsoka att de1a med mig av nagra intryck jag har fatt vid aktiviteter dar SDU deltagit. Tyvarr faller jag ovan fOr aldersstrecket nar det galler medlemskap men
jag rekommenderar varmt att alia ni som ar under tjugo ar blir medlemmar i SDU".
orst och fdimst skulle jag med nationella varderingar. Sjalv sunda sidan av vart samhalle och
vilja passa pa att saga att har jag bland annat deltagit i ett bar darfor upptrada pa ett sadant
SDU ar nagot av det basta SDU-besok pa Historiska Museet i satt. Detta problem har med aren
blivit allt mindre men det existerar
som hant SD pa manga ar. Vill Stockholm och det var verkligen
fortfarande.
man andra ett samhalle sa ar det trevligt att se att sa manga ungdomed ungdomen
man ska starta. mar slot upp for att tillsammans ta
For det tredje, visa respekt for
ordningsmakten.
De vanliga polisUngdomen ar full av kampaglod
del av lite nyttig kulturell bildning.
och vilja till forandring. Dagens
Till sist skulle jag vilja komma
mannen gar bara sitt jobb och
Sverige kan inte andras over en med lite negativ krimanga av dem delar
tik
nar
det
galler
dessutom vara asiknatt inte heller pa tio ar, det ar en
mycket langre process. Visst har vissa individers uppIIDet iir inte bara ter. Det ar mot de
vid SDs
landsforradiska poliSD astadkommit nagot av en atti- tradande
en riittighet aU
utatriktade aktivitetikema vi ska vanda
tydforandring, vi har belyst manga
forsvara sigl utan vart hat. Givetvis
problem som etablissemanget inte ter.
velat kannas vid och det ar posiFor det forsta
en skyldighet. II kan vi inte acceptera
tivt. Ta bara en sadan sak som skulle jag vilja beklaom polisen forsoker
flyktingamas
mobe1bidrag.
Efter ga mig over oformagan att lyda berova oss vara rattigheter som
en mycket intensiv kampanj fran order. AlIa vi som har gjort militar- Svenskar att demonstrera
i vart
SDs sida togs bidraget bort for att tjanst ar medvetna om hur viktigt eget land. Forsoker de hindra oss
ersattas av sa kallade Ian. Sadana
det ar med ett gott ledarskap. Vid kan det ibland vara berattigat med
forandringar i sakfragor ar bra men demonstrationer
bar det finnas vissa "lagbrott" men inte annars.
som sagt; den forandring jag anser ordningsman som kan styra upp Blir vi attackerade ska vi inte vanta
att vi bar astadkomma
ar mer rattningen i leden osv. Blir du till- pa polis en. Det ar inte bara en ratgenomgripande
an sa. Har fyller sagd att bete dig pa ett visst satt tighet utan en skyldighet att forSDU en mycket viktig funktion.
foljer du givetvis denna uppmasvara sig och sina kamrater.
SDU kan erbjuda ett altemativ till ning.
Ta
Enge1brektsmarschen
Sist men inte minst kan vi
den USA-inspirerade skrapkulturen
1994 som exempel. Denna demonenbart segra genom ett bestamt
som genomstr6mmar
hela vart stration var en stor seger for oss och disciplinerat upptradande. Vi
samhalle och hotar att bryta ned nationalister men segem hade varit vinner ingen sympati genom att
den Svenska ungdomen med dro- annu storre om disciplinen varit bete oss illa utan detta har endast
ger, multi-kulti-flum
perfekt. Som det var motsatt effekt. Vanliga Svenskar pa
och annan dekadens.
ska kanna gladje och
nu, tog det for lang gatoma
NAlkohol
och
Nar jag sjalv var
tid att organisera
trygghet nar de mater oss samti16-17 ar drev vi
taget, och nar vi val digt som vara motstandare maste
nationella
nationella ungdomar
kom ivag sag det frukta oss. Detta kan endast ske
aktiviteter hor
i min forort omkring
bitvis
ut
som genom ett vardigt upptradande. Vi
pa stan och ibland
rodingamas
oorga- maste visa att vi inte later oss stopinte ihop. II
utkampades
bataljer
niserade flockar.
pas varken genom demonstrationsmed det lokala sloddret. Ni som ar
For det andra hor alkohol och forbud eller stenkastning. Har vi
i samma alder i dag har en jatte- nationella aktiviteter inte ihop. sagt att vi ska ga da gar vi ocksa.
mojlighet som vi aldrig hade; ni Kan du inte halla dig nykter ska du Det ar har SDU kan utratta nagot
kan delta i SDU-Iager, ga pa natiohalla dig borta fran SD-aktiviteter i riktigt stort.
nella fester, konserter osv. Overhufortsattningen.
Givetvis behover
Men kom ihag aU en nationell
vudtaget har ni fler mojligheter att en nationalist inte vara helnykteseger endast kan komma till
rist, men vi ska foresti:i.lla den stand genom disciplin.
umgas med likasinnade ungdomar
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Sverigedemokratisk Ungdom
behover Din hjalp!
Bli aterfOrsiiljare!

Bli medlem!

Bli skribent!

Sam aterforsaljare
koper du
Ung Front nr. 4 for endast 10
kr/st am du koper minst 15 ex.
Salj Ung Front till kamrater och
slaktingar, pa jobbet, i skolan
eller pa fritiden! Sprid vart
budskap och lar kanna manga
nya nationella kamrater genom
ditt
engagemang,
samtidigt
sam du starker Din lokalavdelnings partikassa!

Medlemskap
i Sverigedemokratisk Ungdom kostar 50 kr
och du maste vara under 20 ar.
Sam medlem far du - forutom
att du gar en insats for ditt fosterland - medlemskort, bulletin ca. 10 ganger am aret, medlemsrabatter,
inbjudan
till
moten, demonstrationer
m.m.
Du kan aven hjalpa till med
flygbladsutdelning,
aHischering eller det sam passar dig!

SD och SDU efterlyser standigt
insandare,
skiv-, film-, och
bokrecensioner, artiklar, dikter,
fotografier,
teckningar
med
mera ... Endast fantasin satter
granser! Sam medlem har du
aven mojlighet
att skriva i
SD/SDU-bulletinen.

inte missat

n6got

Tyvarr verkar det som om valdet har blivit en del av
SDU vill genom Ung Front papeka att en nationalist
den Svenska vardagen. Allt ohare kan man lasa om som tar till oberattigat vald har inget i SDU att gora.
pe
m ..a ,de eller i varsta fall En SDU-medlem anvafider, . ·f ...n som metod tt
.. .. .. dra, in
.at
~~.::::::::H>"

!
:::..

d""·.

deras gner!
Nationalister star for en obetydligt liten del av valdet men hur liten den delen an ar sa ar det for mycket.
Fortfarande ar invandrarna overrepresenterade nar det
galler valdet, men det ar klart, det vill ju inte massmedia skriva om ...

du so

hela r
ns era. Var a ettore
a
ista et! Nar venska
patrioter vistas pa gatorna ska Svenskarna karma sig
trygga. Om massmedia far belagg for att det ar nationella som star for valdet, kan de fortsatta skriva sina
logner och Iura folket. Var ett foredome!

Vad doljer sig bakom skagget?
Stor intervju med Lars Emanuelsson
orsta gangen jag traffade Lars Emanuelsson var pa SDs demonstration pa
Gotaplatsen i Go~~borg lordagen den 9/10 1993, nagra dagar inn an hade han medverkat i Siewert Oholms TV-program "Svar Direkt". Han hade da lugnt oeh sans at
forklarat sin syn pa yttrandefrihet oeh demonstrationratt som massmedia oeh
Goteborgs kommunstyrelse ville neka SD. Forsta intryeket var att Lars var en myeket
lugn oeh beharskad person, men ... Lars ar mannen som kan ryta till oeh fa den allra
lataste person att dela flygblad en regnig hostkvall! Lars ar Sverigedemokraternas organisator oeh det arbete som han har lagt ner pa partiet kan inte matas i pengar.
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u
engagerade
dig
i for nagot annat an SD ar givetvis
Sverigedemokraterna
overhangande, men samtidigt ar
nar du var over 30 ar. det oerhort stimulerande att fa
Varfor tog det sa manga ar for jobba for nagot man tror sa starkt
dig att upptacka vanstyret och pa. Det ar minst lika stor risk att bli
fjarmad ifran verkligheten i den
engagera dig?
Jag tror att "Svensson" inte har stressiga vardagssituation de flesta
tid, att fundera pa livet och hur lever i idag, med skygglapparna pa.
Partiet tar som sagt mycket
vissa saker ar och hur de egentligen
borde vara. I dagens Sverige verkar av din tid. Har du nagon tid
det enbart handla om nagon
slags egoistisk statusjakt dar
man forsoker roffa at sig sa
mycket materiell rikedom som
mojligt. Man skiter fullstandigt
i sina medmanniskor. Sa levde
aven jag, innan jag forstod att
nu ar det allvar, SD behover
din hjalp.
Varfor tror du att sa fa,
oppet vagar erkanna att de
stoder
Sverigedemokraternas politik?
Jag tror att Svensken i allmanhet lever i en falsk tro pa
att vi inte kan drabbas av krig.
Vi har ju inte haft krig har pa
snart 200 ar och om det anda
skulle bli krig sa kommer just
de att klara sig. Svensken har
"utvecklats" fran att vara en viljestark, rakryggad hedersman till over till dina intressen och vad
en bekvam, viljelos ynkrygg som har du for intressen?
Min storsta hobby; att restaureinte vagar sticka ut hakan och sta
for sina asikter. De kommer bara ra gamla bilar har jag inte haft mojfram i goda vanners lag nar man lighet att utova pa manga ar. HeIst
fatt sig nagra groggar, heIst vill man skulle jag vilja renovera en ameripa forhand veta att vannerna har kanare fran 50-talet, men tyvarr
samma asikter. Man riskerar t .ex. kostar det for mycket pengar.
Du har manga ars arbete
inte att bli obekvam pa sin arbetsplats. Nej, nej, det kan ju fora med bakom dig. Tror du att det ar
en forutsattning for att bli en
sig problem for en sjalv!
Du lagger ner mycket tid pa bra politiker? Manga av de etaSverigedemokraterna.
Tror du blerade politikerna har ingen
att det finns nagon risk att du eller mycket liten arbetslivsertappar kontakten med verklig- farenhet, de har ju ofta gatt
direkt ifran sitt ungdomsforheten?
Risken att det inte blir tid over bund till ett arbete som he1tids-
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politiker.
Ja, jag ar overtygad om att man
maste ha omfattande yrkeslivserfarenhet for att bli en bra politiker
och att man bar upplyfta de duktigaste fran varje yrke eller bransch
till riksdagsman, da far vi riksdagsman som vet vad de pratar om, och
da tror jag att folk skulle acceptera
att hoga politiker har forhallandevis hog Ion. Sjalv har jag arbetat
sedan jag var 17 ar inom varvsindustrin som fartygsrorlaggare/platslagare, i bilindustrin som
karosseriplatslagare,
i offshoreindustrin som rorlaggare, platslagare och mekaniker, sedemera aven i processindustrin inom
samma yrkeskategorier.
Tror du risken finns att
SDUs framtida SD-medlemmar, blir aktiva pa heltid i
Sverigedemokraterna
utan
att de har haft nagot arbete?
Det ar ingenting som vi
efterstravar, men vi kommer
troligen inte att kunna avsta
ifran att uppta de duktigaste i
ledningen. Jag hoppas att vi ska
kunna lata vara ungdomar utbilda sig och skaffa sig den yrkesoch livserfarenhet
de behover
innan de engagerar sig i politiken
pa heltid.
I "Svart eller vitt" sade du
"Hall kaften" till en politisk
motstandare. Har du svart att
beharska dig?
Nej da, jag har inga svarigheter
att beharska mig, det handlade om
att saga ifran nar odemokratiska
element storde vart inlagg i debatten. Jag bad vanligt men bestamt
offensivaren att halla kaften nar jag
hade ordet. Han vaste i mitt ora
"Sverigedemokraterna
ar en fascistisk
terrororganisation", gang pa gang for
att distrahera mig, jag erkanner att

visst kliade det i fingrarna.
\[~m

vill du utse t.liV- "arets

de S-politiker idag, det vi sager
idag
Ipmmer
forhoPPn!pgsvis
Sossarn~tatt saga runt seke~~J<iftet
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GA MED I SDU!
~itt!idenvar Sverige ett etniskt homogent partiet spraek redan 1987 i tva delar, endast en
ed;ftt myeket gott rykte varlden over. Vi finns kvar idag, den heter Sverigedemokraterna.
Ungdom
~pp nar det gallde soeialt skyddsnat, 1993 bildades Sverigedemokratisk
dEl,
valfard oeh ekonomisk stabilitet. (SDU) oeh det ar var tidning du laser.
3vetigeM~t ett foregangsland nar det gallde det
mesta. Vi hade manga framgangsrika forskare,
S;Q¥!~4ftmotstandare till det mangkulturella
sa.~llet Vlh idag lever i. Vi tar avstand ifran
konstnarer, idrottsman m.m.
ko.I!l!lRt~mens, nazismens oeh anarkismens
.•.•.•...•..
er, vi tar avstand fran den flummiga
ade under efterkrigstiden utformat all
en, vi tar avstand fran kapitalism oeh
sa folkhemmet med ordet trygghet som r
50- oeh 60-talen tog Sverige in en viss vi tar avstand fran rasism. Det vi star for ar
mang
andrare fran sodra Europa, Svenska nationalism med social rattvisa som grund. Vi
SI~IfQI§tg behovde billig arbetskraft oeh syd- anser inte att nagot folkslag skulle vara mer vart
e~~gp~~rna behovde arbete. Dessa invandrare an nagot annat. Daremot ar vi overtygade om
assimilerades ganska bra i det Svenska samhal- att en etniskt oeh kulturellt homogen nation har
let, myeket for att de var sa fa. Men sa hande storre forutsattningar att genomga en fredlig oeh
det... 1969 inleddes internationaliseringen av demokratisk utveekling an en mangkulturell
Sverige med Olof Palme i spetsen. Det var fint statsbildning.
med invandring, det var finare med andras kulater ska kunna skapa ett Svenskt
tur, det var fint med Sovjets oeh andra oststaters
komrnunism. Sverige skulle helt enkelt bli det fo
m - uppbyggt av oeh fOr Svenskar "mangkulturella dromsamhallet". Orden natio- m~I'±MiI.'medelbart stoppa den utomeuropeiskij.l[assib'vandringen. Vi anser aven att vi maste
nell solidaritet bespottades medan internationell
.
fora en omfattande repatriering av utomsolidaritet hojdes till skyarna. Inte nog med att
Sveriges regering ignorerade det Svenska folket, europeiska invandrare. En mindre mangd invande hammade aven tredje varldens utveekling drare fran kulturellt narstaende lander anser vi
genom verkningslost ekonomiskt bistand. Man att vi kan ta emot, eftersom dessa assimileras
tog ingen hansyn till andra "mangkulturella utan problem i det Svenska samhallet. Brottsdromsamhallen" dar det hade visats sig att olika ligheten ska bekampas med all kraft oeh dodskulturer, folkgrupper oeh religioner inte giek att straff ska inforas for overlagt mord, hogforraderi
blanda. Trots att vi med faeit i hand ser att oeh terrorism. Vi maste bygga upp det sociala
utveeklingen har blivit likadan i Sverige som i skyddsnat vi hade en gang i tiden. Det ar inte
t.ex. USA, f.d. Jugoslavien, Brasilien m.m. fort- ungdomar, barnfamiljer eller pensionarer vi ska
satter politikerna envist sitt landsforraderi.
spara in pa nar noden kraver! Sverigedemokraterna anser att vi bland annat ska satsa mer pa
dmlutet av 1970-talet bildades BSS (Bevara smaforetagen oeh begransa importen av proSv·}~ Svenskt). BSS var en folkrorelse som dukter som kan produeeras pa ett fullgott satt i
vi}} aeka debatt om den Svenska flyktingpoli- Sverige for att skapa fler arbeten. Om du vill
ti~IJ oeh fa till stand en folkomrostning. Denna veta mer om SD eller SDU kan du ringa till vart
i8~glp,.isation blev fortalad oeh smutskastad av kansli oeh begara ett gratis informationspaket.
massmedia. 1986 slogs BSS oeh Framstegspartiet samman oeh bildade Sverigepartiet.
di@:§Jmerpa sidan elva i detta nummer av Ung
Aven Sverigepartiet blev felaktigt kallade for Fro~}i bl. a. om hur Du gar med i Sverigerasister oeh nynazister av massmedia. Den de· kratisk Ungdom!
tar dags att Du tar steget fullt ut oeh orgaSvenska flyktingpolitiken fiek inte ifragasattas.
... oeh inte later Dina asikter stanna
Det var inget fel pa den utan det var fel pa de
inombords
for att slutligen koka over...
intoleranta rasister som ifragasatte den! Sverige-
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701 Tor svingar
Mjolner

702 Menhir vid
mansken

706 Gudinnan
Ostara

707 VolundSmeden

718 Heimdal och
Ljusets Bra

719 Flicka och
Menhir

lB:tcrn ;n:m-:'~~;1
in summan po SOs
Pg: 234565-0.
Glom ej
att skriva vad du
bestallt och namn och
adress. Leveranstid: ca.
2 - 4 veckor. Alia priser
inkluderar frakt, om
inget annat anges.
Kop fron SO och SOU
och du stodjer den
Svenska frihetskampen
mot etablissemanget!
For komplett och
kostnadsfri lista ring:

L. _

708 YggdrasilLivets trad

~~4~?~1!.:
_.J

704 Valkyria och
stupade

705 Oden vid
Ijusets bra

716 Vikingagryning
(SvNit) OBSI 40:-

717 Heimdal och
Asgard
Affischema .kostar 50
kr / st. Om du bestaller
fane an 4 st ar vi tvungna att ta ut en avgift pa
30:- pga den hog a kostnaden
for emballage
och porto.
Om du bestaller minst
4 st bjuder vi pa portot!
Observera att bildkvaliten har inte gar affischema rattvisa!
Samtliga affischer ar i
farg om ej annat anges!

720 Tyr och
Fenrisulven
Medlemsavgift

Ralenderar, SD
Ralenderar, SDU
Livstid, SD

T-Shirts
200:50:2000:-

Skrifter
Sveamal nr. 1 (1991)
Sveamal nr. 2 (1991)
SD-Ruriren nr. 19
SD-Ruriren nr. 20
SD-Ruriren nr. 21
SD-Ruriren nr. 22
SD-Ruriren nr. 25
SDs partiprogram
SD 1988-1991 - ett partis
framvaxt

20:20:10:10:10:10:20:30:40:-

Prenumeration
SD-l<.uriren, 6 nummer

120:-

"Sista Svensken tar f1aggan
med sig"
25:"lndianderna
stoppade inte
invandringen. Nu sitter de i
reservat."
25:-

Klistermarken
20 blandade
100 blandade

15:60:-

Diverse
Flaggpin, metal!
15:Relterkors, metal!
50:Tygmarke med texten "Stolt
svensk" + svensk f1agga, 25:Torshammare, av tenn med
kedja el!er laderrem
60:SD-95,3 tim videofilm 160:-

"Siste Svensken tar f1aggan
med sig"
Motiv:
Vikingaskepp
med
stolt viking med Svensk f1agga, M, L, och XL
120:"Svenska patrioter
krossar
anarkismen"
Motiv: Utslagen anarkist med forbudstecken, M och L
120:"Rbr inte mitt land!"
Motiv: Den valkanda handen
och Svensk f1agga,
M, L, och XL
120:-

100 st
400 st

20:60:-
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