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Fakta om uteslutningen
av Stefan Herrmann m fl!
Den 16 November 1986 slogs Bevara Sverige Svenskt och Framstegspartiet ihop till Sverigepartiet.
Framstegspartiet
hade vid sammanslagningen mycket fA medlemmar varav en star del av dessa var
dubbelorganiserade,
dvs medlemmar aven i BSS! BSS var medlemsmassigt en mangdubbelt
stOrre organisation an Framstegspartiet, men trots detta valdes
Framstegspartiets ordfOrande aven
till Sverigepartiets
ordfOrande.
Framstegspartiets ekonomiska program var klart antinationellt. De
ville att all fOretagsamhet skulle
styras av privatkapitalistiska intressen och de ville reducera fackfOreningarnas inflytande till ett
minimum. Deras skattepolitik och
socialpolitik var ocks~ klart ansvarslOs.
De ans~g att alla
manniskor oavsett inkomstlage
skulle betala lika mycket i skatt.
Eller rattare sagt lika lite, eftersom
Framstegspartiet ans~g att skatten
skulle minimeras till i stort sett
ingen skatt aIls. Idrottsrorelsen,
den seriosa kulturen, biblioteken,
kommunikationsnatet, sjukvMden,

skolundervisningen
mm, skulle
enligt Framstegspartiets ~sikter i s~
stor utstrackning som mojligt vara
privatkapitalistiskt
styrd. BSS
daremot hade en utpraglat tvarpolitiskt ideologi och deras ekonomiska program vilade p~ bla.ndekonomins grund, dvs b~de pnvat
och statligt agande samt inslag av
lontagaragda fOretag.
Vid fusionen mellan dessa tv~
grupperingar
blev det i alIa
vasentliga delar BSS-programmet
som blev dominerande aven inom
Sverigepartiet. Underligt nog gick
det extremliberala
Framstegspartiets ledare Stefan Herrmann i
stort sett med p~ alla Sverigepartiets punkter, trots att det speciellt
p~ det ekonorniska planet var l~~gt
ifr~n de st~ndpunkter han s]alv
hade framfort.
Enligt kallor b~de inom och utom
Framstegspartiet berodde detta p~
att Framstegspartiet var i total
upplosning och aU Herrmann
var i desperat behov av aU fa
en ny och stOrre organisation aU leda. "Andam~let helgar
medlen" som det heter. Redan fOre
sammanslagningen
fick BSSfalangen r~det att inte under

nagra omsHindigheter
samarbeta med Herrmann. "Han kommer fOrstora partiet", sade flera
varnande roster. Han kan inte samarbeta med nAgon sade mAnga.
Tyvarr lyssnade inte BSS pA detta.

Orsak till
uteslutningarna
~en fOr att nu. Aterigen anknyta
tIll dagens situation. Stefan
Herrmann,
Eva Liverfalk
och Pether Pedersen ar alltsA
uteslutna bAde ur partistyrelsen
och ur Sverigepartiet.
Detta
skedde vid ett styrelsemote i medborgarhuset tisdagen 27 Oktober.
Rostsiffrorna var 5-3. Sven Davidson, Leif Zeilon, Jerker Magnusson, Rickard Meyer och Lars
Ljung rostade fOr aU de tre
forut
namda
styrelseledamoterna
skulle uteslutas.
Vad berodde nu detta pA?
Har kommer nAgra exempel:

1. Pedersen har pa order av
Herrmann
byU las pa Sverigepartiets
postbox utan att
styrelsen gett direktiv om detta.
~ett~ har vi ocksA fAtttill fOljd aU
VlktIg post nu ar pA villovagar.
Herrmann pAstArsig ha majoritet i
AU (arbetsutskottet) bakom sig
fOr detta egenmaktiga fOrfarande.
I arbetsutskottet ingick (fOre uteslutningen) Leif Zeilon, Eva Liver-

falk och Stefan Herrmann. Arbetsutskottet ska enligt stadgarna
sammantrada
pa kallelse av
ordfOranden
i utskottet (Herrmann var ordfOrande aven i arbetsutskottet). For det fOrsta var ZeiIon inte kallad till nAgot sAdant
sammantrade (om det ens agt
:um). For d~t andra stoppar man
mte posten tIll ett pani och byter
IAspApostboxen genom ett beslut
i AU.
Kassorerna har fAtt sin a uppdrag av styrelsen och bara styrelsen kan Aterkalla dessa uppdrag.
Inget utskott i nAgot parti har raU
att ~genm1iktigt lagga beslag pA
partIets post eller fOrhindra valda
o:nbud att utfOra sina arbetsuppglfter. Det ar frAgor fOr partistyrelsen.
I stallet ar det sA att Herrmann
hyst personligt
agg till vice
kassoren. Herrmann, Liverfalk
och Pedersen har samarbetat i detta arende. De har polisanmalts fOr
egenmaktigt fOrfarande.
2. Trots rok och alkoholfOrbud i
partilokalen har detta overtratts
gAng pA gAng av bl a Pedersen.
Nar detta pAtalats fOr Herrmann
har han bara ignorerat detta.
Sedan 1984 hade BSS hyrt den
l?kal som. seda~ blev Sverigeparttets partlkansh. Dar hade man
uppstallt vissa ordningsregler
med bl a fOrbud mot rokning och
alkoholfOrtaring. Samarbetet var
gott och gick under benamningen
"BSS-andan".

I den har lokalen skulle man arbeta med att expediera
besHilIningar, ge service flt medlemmar osv.
Strax efter partisammanslagningen fungerade det bra. De inkorda
BSS - medlemmarna jobbade som
vanligt.
I april fick Sverigepartiet in en
del storre bidrag och donationer.
DA - plOtsligt - betalade styrelseledamoten Pether Pedersen in sin
medlemsavgift.
Han hade inte
synts till mer an en gAng efter
sammanslagningen. Men nu fanns
han i lokalen nastan varje dag. En
del medlemmar borjade reagera
over hans arroganta och aggressiva beteende i partilokalen. Ungefar samtidigt har medlemmen
Lars-Olov Pettri-Lindh fAtt i uppdrag av Herrmann att utfora regelbundna demonstrationer mot en
myndighetsperson som Herrmann
ogillade. Kombination
PettriLindh
och
Pedersen
blev
fOrOdande fOr verksamheten. Det
roktes och dracks alkohol som aldrig fOrr och bullernivAn var sA
hog att de narvarande riskerade
horselskador. Flera kanslister slutade arbeta i Iokalen och det blev
allt svArare att utratta nAgot arbete
dar. Pedersen och Pettri-Lindh
satt och rokte helt oppet. Zeilon
m fl fick ta emot en mangd kIagomAl. Zeilon fOrklarade fOr Herrmann att Pedersens upptradande
skdimt bort sAmAnga att de nu hotar lamna Sverigepartiet. Herrmann svarade Zeilon pA fOIjande

satt: "Ar de sAsnarstuckna kan de
fara At helvete". Han erkande
dock sedan att Pedersen upptratt
storande och lovade att han skulle
"ta itu med saken". Herrmann
sade sig ha "kontroll over Pedersen". Det har visat sig sHimma i
andra sammanhang - i hogsta
grad.
NAgon ordning i lokalen blev det
aldrig. SAsent som tvAveckor innan flyttningen sAg lokalen ut
som en sopstation. Nar sedan
lokalen skulle utrymmas hade
Pettri-Lindh och Pedersen mage
till att frAga varfor de inte hade
fAttnAgon hjalp med att flytta.
3. Vice kassoren i Sverigepartiet
Jerker Magnusson har aldrig fAtt
ta del av bokfOringen fOrd av Eva
Liverfalk, som var fOrste kassor.
Man misstanker ocksA att kvitton
som Magnusson overlamnat kastats bort. Ett par dagar innan styrelsemotet skulle aga rum den 27
oktober ringde plOtsligt Eva Liverfalk till Magnusson och pAstod
att det saknas kvitton. Hon
hanvisade bI a till ett uttag den 18
maj 1987 pA 25.000 kronor. Det
var ingen tillfallighet att Liverfalk
ringde tvA dagar fOre styreIsemotet. Hon, Herrmann och Pedersen fOrsokte i bokforingen hitta en anledning att gora sig av
med en styrelseledamot som man
person ligen ogillade.
Faktum ar att just det uttag de talar om ar bAde bekant och dokumenterat av Magnusson
till

bokfOringen. 5000 var diverse
rakningar
och 20.000
var
Aterbetalning av en bokford privat
skuld till en styrelseledamot (frAn
BSS) fOr inkop av en ordbehandlare. Beslutet togs av styrelsen och ar helt korrekt.
Daremot har Magnusson aldrig
flitt ta del av bokfOringen trots att
han av styrelsen ar vald vice
kassor.
4. Vid gatufOrsaljningen av Sverigepartiets material har ideliga
klagomAI inkommit om att Pedersen tillsammans med Lars-Olov
Pettri-Lindh upptratt pAett sMant
satt att m:1nga av Sverigepartiets
sympatisorer
har blivit bortskramda av deras beteende. Enligt
ett flertal personer har Pedersen
upptratt aggressivt mot de som
inte vAgat eller haft lust att dela ut
flygblad. Vid ett tillfalle har han
sagt fOljande: "Om du inte vill
hjalpa till att del a ut flygblad kan
du lika gama sticka harifrAn".
5. Under sensommaren fick nAgra
styrelseledamoter horn rykten om
att tvApersoner (som medverkade
vid flygbladsutdelningen) skulle
stoppa bidragspengar
i egen
ficka. En av de u tpekade var
Pether Pedersen. Leif Zeilon
fr:1gade Pedersen vart inkomsterna frAn lOrdagarna tog vagen men
fick ett oklart svar. Nar sAZeilon
bollade frAgan vidare till Herrmann kom det senare fram att Pedersen hade en del "oredovisade

pen gar" . Aven Herrmann hade
enligt egen uppgift en del oredovisade pen gar. Om detta redovisats
vet ingen. Vice kassoren Magnusson fick sedan en fOrfrAgan om
kontanter som skickats i kuvert
till Pedersen kommit partiet tillhanda. Detta kunde han inte svara
p:1 men skulle kolla upp saken.
Vart kontantinkomsterna redovisats vet inte den nuvarande styrelsen.
6. Herrmann anses ha varit betydligt mer intresserad av att fA in
sina gemalen i diverse tidningar,
och att fA publicitet
kring
ratteg:1ngar som han pA det ena
eller andra sattet varit involverad i
an att fOra ut Sverigepartiets politik.
7. Trots ideliga uppmaningar att
flygbladsutdelningen skall cirkulera frful ett srnlle till ett annat varje vecka har detta ignorerats, vilket har lett till onOdiga sammandrabbningar och allvarliga personskador
8 Allt fler har ifrAgasatt det rimliga i att dela ut flygblad fOr hundratals kronor varje vecka i city.
Det skulle vara klokare att i fOrsta
hand dela ut i omrMen dar vi ska
stalla upp i valet 1988.
9. Herrmann anses inte p:1 ett
seriost satt fOrsokt att lanka samman BSS-falangen och Framstegspartifalangen till en enhetlig

grupp.
S narare
har
mots~Htningarna fOrsHirkts. Herrmann
anses ocksa ha favoriserat de som
upptratt
stOrande
vid flera
tillHUlen.
10. Herrmann anses inte vara en
god representant fOr Sverigepartiets politik. Det handlar da om
vissa privathandlingar och beteenden som vi inte vill ga in pa av
etiska skal.
11. Herrmann anses ha upptratt
diktatoriskt och sett Sverigepartiet
som sin egen privatangelagenhet.
Dessutom anses Herrmann ge
daliga rad vid hastigt uppkomna
kritiska situationer. Ett exempel ar
att han inte brytt sig om de som
skadats i samband med flygbladsutdelningarna i city. Han har
fortsatt fOrespraka flygbladsutdelning trots de allvarliga riskema
fOr personskador. Herrmann anses ocksa bara deltaga i yttre aktiviteter nar det ar stort massmediauppbad. Dessutom verkar han
inte ha yare sig kvaliten eller den
ratta tron och engagemanget fOr att
leda partiarbetet. Herrmann anses
ocksa vara en person som i alltfOr
stor utstrackning hangett sig at
oserios personkritik, gentemot andra.
12. Pedersen (har pa order av
Herrmann) stulit medlemsregistret
vilket ocksa ar egenmaktigt fOrfarande.Den person som av styrelsen utsetts till ansvarig fOr

registervarden har efter flyttningen fn'in partilokalen av Pedersen fOrvagrats insyn i medlemsregistret och Pedersen har' ocksa
vagrat uppge var medlemsregistret finns. Nar styrelseledamoten
och ledamoten i AU, Leif Zeilon
kontaktade Pedersen fOr att ta
reda pa var medlemsregistret
fanns svarade denne: "Det har du
inte med att gora". Dennajargong
har Pedersen burit med sig (pa
order av Herrmann?) och han har
gjort sig sjalv oerhort impopular.
Pedersen (och Herrmann) hade
alltsa lagt beslag pa medlemsregistret. Pedersen polisanmaldes.
13. Det pastas - pa mycket gada
grunder - att bade Stefan Herrmann och Lars Lind spelar in telefonsamtal med andra partimedlemmar fOr att kunna anvanda
detta mot dem vid nagot senare
tilWille.

Hur har da de uteslutna
agerat? Jo enligt
foljande:
1. De har frackheten att kalla sig
"Sverigepartiet", trots att de inte
har nagon som heIst ratt till detta.
2. Herrmann utvaljer husbondens
rost, dvs den utlandske medborgaren Pether Pedersen till led are
fOr "Sverigepartiet". Det hela ar
ett stort skamt. Inte bara fOr att
Pedersen ar den han ar utan ocksa

fOr att partiledare blir man inte pA
det sattet, vilket ocksA Herrmann
borde veta mer an val! Partiledare valjs pA en partikongress,
styrelsemote eller Arsmote.
3. De pAstAr att de personer som
har uteslutit Herrmann, Liverfalk
och Pedersen ar nAn form av
"nynazister". SA ar givetvis inte
fallet vilket alIa vet som ar bekant
med dessa personer. Men om vi
leker mad tanken att detta skulle
varit sant, varfor har de dAsamarbetat med dessa personer? Den
ende av dessa som de ville utesluta var ju Jerker Magnusson.
Men dA resten av styrelsen
fOrsvarade Magnusson blev de
alla
utan
grund
kallade
"nynazister". Uteslutningen har
skett pAett helt demokratiskt satt,
protokollfOrt osv. Sanningen ar
den att de utesiutna ar mycket
dlliga fOrlorare.
4. SjaIva pAstArde uteslutna att de
ar sAmAnga. Men likvlil har de nu
installt flygbladsutdelningen
pA
lOrdagarna. De beter sig som stollen Hitler gjorde i slutet av sitt liv,
namligen: De yrar om och kommenderar trupper som inte langre
finns.
5. De pAstAratt JeI-ker Magnusson
har haft korrespondens med Hitlerdyrkande grupperingar i Europa. Vilka skulle de vara? Skulle
det vara "Front National" i Frankrike som har en mangd aldre med-

Iemmar som slogs mot Hitlertyskland?" Sanningen ar givetvis
den att Magnusson inte haft nAgra
sAdana fOrbindelser som de odemokratisk utesiutna personerna
villiAta pAskina.
6. De svarar inte pA kritiken mot
dem, eftersom de inte har nAgra
argument. Det end a de hanger sig
At ar smutsiga metoder. De
anvander nu Stockholms nlirradio
och i sina sandningar dar gAr de
till fruktansvarda personangrepp
mot bi a Magnusson, Davidsson,
Ljung.
7. De uteslutna fOrsoker antyda
att vissa Sverigepartister vill skada dem fysiskt eller materiellt. Det
finns ingen som heIst saklig
grund bakom des sa pAstAenden. I
sjaIva verket skrattar bara Sverigepartisterna Atderas pajaskonster,
det enda Sverigepartistema vill ar
att fAtillbaka matrial, medlemsregister, mobler och kopieringsmaskinen.mm mm. Daremot har de
sjalva utsatt ledamoter i Sverigepartiet fOr terror och hotelser.
Natten mellan den 31 okt och 1
november sattes det upp handskrivna affischer med glApord
mot Leif Zeilon i dennes trappuppgAng och pA fasaden i det hus
han bor i. Handstilen var Pether
Pedersens.Den 5 nov vaste en
rost i Zeilons porttelefon "Din
javla fOrradare". Rosten tillhorde
Lars Lind. Dagen efter ringde
Lind och framfOrde nya hoteiser

8. De skriker hogt om de "oHicka
antidemokrater"
som uteslutit
demo I sjalva verket har ju
Sverigepartiets
styrelsen
varit alldeles fOr snalla mot
de uteslutna som borde blivit uteslutna
fOr lange sedan.
Men det ar sant som det heter "de
som skriker mest om demokrati ar
oftast de varsta antidemokratena"!
9. De ar fruktansvlirt hatfyllda och
upptrlider p:1 ett nlirmast sinnesfOrvirrat slitt. Egentligen s:1lir
de bara patetiska och djupt olyckliga mlinniskor. Det finns en bok
som heter "Dumskallarnas sammansvarjning" och den titeln passar vlil in p:1de uteslutna och deras mycket f:1taliga supporters.
Problemet ar bara det aU de stillIer
till en massa problem fOr det riktiga Sverigepartiet just nu.

Styrelsemotet

den 27 okt

1987
Nu ska vi berlitta lite om vad som
hlinde p:1styrelsemotet den 27/10.
Nlir Herrmann fick klart fOr sig
vart :1tdet barkade slog han igen
sin vliska , reste sig och gick med
fOljande ord: "Lycka till, mina
herrar, jag kommer att vidtaga vederborliga :1tglirder". Efter att
Herrmann, Pedersen och Liverfalk blivit uteslutna llimnade liven
adjungerade ledamoten Lars-Olov

Pettri-Lindh motet med orden:
"Jlivla svin det har blir hlimnd!"
Pettri-Lindh ar fOr ovrigt samme
person som framfOrt allv'arliga
hotelser, bl a mordhot till flera
~verigepartister som han ogillar
Ayen Lind har uteslutits.
Nlir de uteslutna llimnat motet
uts:1gs en ny styrelse, med nytt
arbetsutskott och nya kassorer.
P:1 styrelsemotet framfOrdes bl a
fOljande:
1. Stefan Herrmann hade s:1sent
som den 20 september
annu
ej betall medlemsavgiften
till
Sverigepartiet. Han har allts:1agerat utan aU vara medlem i
partiet.
2. Herrmann har p:1ett fOr partiet
synnerligen skadligt slitt sklillt ut
en tidningsredaktor och dlirefter
hlingt upp plakat (i f.d. partilokalen) med uppmaningar till medlemmar att ringa och "tala" med
denne "landsfOrlidare". Men tidningsredakWren var ingen landsfOrlidare. Han var sympatisor till
Svrigeepartiet, men Herrmann
hade retat upp sig p:1honom!
3. Herrmann hade vid ett offentligt mote kastat ut en medlem
dlirfor att denne oppet kritiserade
Herrmann fOr att han hellre talade
om sina rlitteg:1ngar lin att bedriva
partipolitik.

och aggresivt vid ett mote med
narradiofOreningen.
Protokollet inneho11 m:1nga fler
anmarkningar, men dessa kan inte
redovisas oppet pga inneh:1llets
karaktar.
Efter att de uteslutits har Eva Liverfalk gjort olovliga uuag av stora
belopp ur partikassan.
Rent
bedrageri allts:1. Hon ar polisanmald aven fOr detta.
Vi vilt betona mycket starkt aUdet
ar demokraterna i partiet som har
segrat over de diktaturfasoner
som Herrmann m fl fOretrader! 11
Den segrande falangen har nu f:1u
flera mycket seriosa fOrslag om
att byta namn p:1partiet. Ni som
har fOrslag p:1namn kan sanda in
dessa till v:1rnya adress.

fOrsvunnit och medlems-registret
ar stulet. D:1det troligen kommer
att droja lange innan alla polisutredningar osv blir klara tvingas
vi nu starta om frdn O. For att
yuerligare klargora laget vill jag
dter upprepa fOljande: Allt parti
material + medlemsregistret ar i
handerna pd de uteslutna. Deua
brev har kunnat skickas ut darfOr
att massor av sympatisorer har
sta11tupp fOr oss och arbetat fram
en del adresser. Tyvarr kan vi
saga att massor av medlemmar
och sympatisorer inte kommer att
n:1s av detta utskick eftersom vi
inte har ndgon fullsHindig
fOrteckning over des sa.
Det riktiga Sverigepartiet
fOljande adress:

Sverigepartiet
har nu tvingats aU byta adress,
den
nya adressen fir:

Sverigepartiet
Box 60015
104 01 STOCKHOLM
Tfn:08-422532
Postgiro:572820-9

Sverigepartiet
Box 60015
104 01 STOCKHOLM
Telefon:
08-422532

GE OSS DITT
STOD!
(Auktoriserad revisor anlitas)

Pd grund av att Sverigepartiets
alla tillhorigheter ar pd drift hos
de uteslutna, sd ar vi mer an tacksamma fOr alla bidrag, stora som
smd, sd att vi kan komma igdng
igen med verksarnheten. Pd grund
av att de uteslutna inte lamnar
ifrdn sig partimaterialet kan heller
inga varor expedieras. Post har

har

Vi fir i omedelbart
behov av
stora bidrag och er hjfilp. Ni
kan ocks:1skriva till de nuvarande
styrelseledamoterna (bl a Sven
Davidson, Leif Zeilon, Jerker
Magnusson, Richard Meyer, Lars
Ljung, Jonny Berg och Johan
Rinderheim) genom ovanst:1ende
adress. Ge dem deras valfOrtjanta
stodl

Oppet brev
till de uteslutna
medlemmarna
Efter alia lagsinnade
angepp pa min person
i Sverigepartiets
narradioprogram
av Pether Pedersen, som fOr
ovrigt
polisanmaHs
fOr
fOrtal den 30 oktober,
har
jag tvingats
gora fOljande
uttalande:
1. Narradion har inte utnyttjas pA
basta satt. Fern 1/2 timmar i veckan blir dyrt och bar utnyttjas med
propaganda fOr partiets program.
PA ett helt Ar har inte harts nAgon
riktigt partipropaganda. Vad har
vi [Att hora?
Otaliga inspelningar frAn rattegAngar mot Stefan Herrman om
handelser frAn framstegspartiets
tid.
Indignation over uteblivna genmalen i liberal a tidningar.
Indignation over uteblivna genmalen i Sveriges Radio-TV.
En rutinerad politiker i nationella
frAgor bar i fOrvag veta att
genmmesratt inte ges i varken liberala eller kommunistiska tidningar
eller i Sveriges Radio-TV. V:'ir
uppgift ar inte att som Wilhelm
Moberg p:'i 50-talet storma mot
rattsrotan i samhallet. Detta fak-

turn bar namnas
mera
i
fOrbig:'iende. Det ar vArtprogram,
som skall ut med alla tankbara
medel. Men detta fOrutsatter givetvis en ordfOrande, som tror p:'i
programmet och anvander hela
sin argumentationskonst, till att
fOrsvara detta. Det har ordforande
inte gjort . (Trott p:'iprogrammet
allts:'i).
Men om det nu ar som det vant
hittills, s:'iskulle det and:'iha kunnat fungera med den aktiva trojka
vi haft i narradion och p:'i
lOrdagsaktiviteterna - fOrutsatt att
det har kunnat kompletteras
med nationell propaganda i offentliga anfOranden och artiklar i
Svensk Tidning. Detta fOrutsatter
emellrtid stOrre tolerans
och
stOrre fOrst:'ielse fOr att vi m:'iste
kunna komplettera varandra. En
del passar i nmadion, en del passar i offentliga fOredrag, en del
staller upp i torgbrAk och torgpropaganda. En del fOredrar att
enbart skriva artiklar fOr partiet.
Alla har sina talanger - men en ledare mAste gora klart fOr sig och
for medlemmarna,
att vad vi
kampar fOr ar Sverige och Sveriges framtid och homogenitet,
och inte v:'ira egna futtiga intressen - och om Sverige skall kunna
raddas ur sin nuvarande svArasituation, sl\ ml\ste vi offra dessa intressen och enbart strava mot seger.

klarIagganden goras: M~nga klagom:\l har framfOrts av medlemmar
mot Pether Pedersen i partilokalen. Resultatet har blivit, att man
dragit sig fOr att besoka lokalen
och hjaIpa till. Tidigare fanns en
god sjalvdisciplin med rokfOrbud
och spritfOrbud. Efter Stefan
Herrmanns overtagande av ordfOrandeskapet roker man, super
och gapar i hogan sky. Orsaken
till vrlikningen vet jag inte, men
den bor i selfall inte vara svc\rt att
fOrstel.Melnga medlemmar har velat stall a upp pellOrdagama enbart
i avsikt att fOrsvara flygbladsutdelama. Efter uppmaningen av Pedersen att "dela ut flygblad , annars kan du dra elt helvete" har
man naturligtvis inte elterkommit.
Resultatet har blivit att flygbladsutde1ama har blivit ofOrsvarade.
Flykten frAn Ahlens till PUB den
10 okt. efter misshandeln ar en
direkt fOljd av detta opsykologiska handlande. Alla dessa synpunkter tillika med era egna har
kunnat framlaggas internt pel styrelsemotet den 27 oktober, dlir de
ocksel hor hemma, om ni inte i feghet flytt faltet och sedan hangett
er Atsimpla personliga angrepp pel
manniskor, som ni inte kanner,
och som kampade pelbarrikadema
redan, dA ni gick i grundskolan.
Jag har trots allt i det langsta
havdat uppfattningen, att vi melste
fortsatta och hAlla samman till efter valet, fOr att sedan losa ledarfrAgan - men uteslutningar,

personangrepp och brist p~ ideologi har framtvingat denna beklagliga sprick a redan nu.
lngen serios nationalist vill idag
overlamna ledarskapet At figurer
som Pether Pedersen och Lasse
Lindh. Fortal och personangrepp
skulle i sAfall fortsatta i nlirradion
rninst ett <'lrframAt, ty n~got budskap och nAgon idealism finns inte
hos dessa herrar och har aldrig
funnits.
Vad vi behover ar en ny ung ledare praglad av idealism och
h~rda principer. lnte framstegspartister, som i skrackslagen iver
fOr att skaffa sig demokratiska alibin lir beredda att spela pelsamma
planhalva som liberaler och kommunister.

Fotnot: Pether Pedersen laser alltid innantill i manus som Stefan
Hermann har skrivit.

VARNING!

I

De uteslutna medlemmarna kontrollerar for
tillHillet radiosandningarna i Stockholms
narradio. Dar uppmanar de sina (mycket
fataliga) lyssnare att satta in medlemsavgiften
till" Sverigepartiet" pa ett angivet postgirokonto. Det angivna kontot gar till
"Framstegspartiet i Stockholm" och tecknas av
Stefan Herrmann personligen.
I sina radiosandningar sager de uteslutna att de
ska kalla medlemmarna till ett extra arsmote.
De uteslutna har inga rattigheter eller
befogenheter att kalla till mote eller ens
foretrada Sverigepartiet i nagot sammanhang.

De ar uteslutna pga partiskadlig verksamhet.
Om Du far en kallelse fran "Sverigepartiet" ar
det bara adressen Box 60015, 104 01
STOCKHOLM som gallef. Kallelser fran

alia andra adresser ar falska.

30 november
installt

i Stockholnl

Vi hanvisar alia seriosa nationalister
till demonstrationen i Lund
Samling: 18.30

Tegnerplatsen
Vid akademiska foreningen
Bakom domkyrkan

Sverigepartiet arrangerar ingen
demonstration i Stockholm i ar pga de uteslutna
Iyckats skada verksamheten sa allvarligt.
De alternativ
o

•

som star till buds ar fOljande:

1. Aka tIll Lund
2. Egen hogtid i hemmet.
3. Titta pa SNF:s (Sveriges Nationella
Forbund) kransnedlaggning kl 19.00
vid Karl XII:staty.

Nu ar det full
Medlemsbulletin

aterinfors

Alla medlemmar kommer att fa regelbunden medlemsinformation om
vad som hander i partiet

Nya tidningar

startas

Tvti nya tidningar ar under produktion. Btida tidningarna skall utkomma
minst varannan mtinad, dvs en tidning fdn Sverigepartiet minst en
gting vaIje mtinad. Mer om detta i nasta utskick.

Bokforsaljning

uppmuntras

Vi rekommenderar intresserade patrioter att ta del av de bOcker som salufOrs av SFFS, Svenska fOreningen fOr samhallsforskning, (Box 314,
12403 BANDHAGEN Pg:175414-2). Se sep annons.

Kvinnoorganisation

startas

Patriotiska kvinnor i alla tildrar kan fOr fOrsta gtingen i Sverige samlas
under ett gemensamt tak. Vi rekommenderar fOreningen Kvinnor for
Sverige Box 20, 13621 HANINGE 1. Pg:495 91 41-5. Information
15 kr Medlemsavgift 50kr.

Snygga dekaler till salu
Vi erbjuder nu nya supersnygga sjalvhaftande dekaler tillitiga priser.
Bestall en provsats: blandade sorter 20 kr. Anvand Pg 572820-9.
Mark talongen "Blandade dekaler".

15 nya lokalgrupper

skall startas

Jerker Magnusson och Jonny Berg har sedan de hjalpte Malmo att
komma igting med sin kommunfOrening nu ytterligare 15 kommunfOreningar pti gting. Mer information i kommande tidningar.

fart igen!
Fornya din medlemsavgift
Fomya din medlemsavgift fOr 1988 - valAret. Du som fOmyar DIN
avgift kommer att f~ ett nytt snyggt medlemskort. Om DU betalar
fOre Arskiftet kommer Du att f~ en present tillsammans med medlemskortet (som skickas ut i januari). Medlemsavgiften ar 100 kr.

StOd verksamheten

med bid rag

p~ grund av den skada de uteslutna ~stakommit ar det nu extra viktigt att vi fAr extra hjalp med ekonomiska bidrag. Anvand
postgiro 57 28 20 - 9.SvP har nu en organisation som nu fungerar sa sakert aU inga nya sabotorer kan infiltrera
organisationen.

Namnbyte
Partistyrelsen och flertalet lokaIombud inklusive kommunfOreningen
i Malmo anser att vi nu bOr byta namn p~ partiet. (mer om orsakerna i nasta utskick) Sand dina synpunkter och namnfOrslag till Sverigepartiet, Box 60015,10401
STOCKHOLM.

Stod patrioternas ideella kamp for att
Sverige skall bevaras sam en svensk nation

Postgiro: 57 28 20 - 9

Kvinnor
for Sverige
KFS. Box 20. 136 21 HANINGE

"Sovjet
hotar Sverig.e"
Ny bok Cran
SFFS

Pris 45 kr

Postgiro 495 91 41 - 5
Medlemsavgift 50 kr
Information 15 kr

(inkl porto)

Postgiro:
175414-2
.~ \lAR lIa
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.

1'1-

~~

~it
LlKSOM\.
SVENSKAR

Massor av nya klistermarken kommer inom kort!

RING 08-42 25 32

