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Gjallarhornet ar har! Gjallarhornet ar en tidning for his-
toriskt och ideologiskt intresserade svenskar. Den ar pro-
ducerad av ungdomar, men vander sig till bade unga och
gamla.

Vi sander dig vart fOrsta nummer som gava (julklapp).
Det skulle vara oss till stor gladje om du ville sprida
kannedom om tidningen sa att den kan fa storre sprid-
nIng.

Om du vill ha fler tidningar sa kan du bestalla den till
ett pris av 20 krlst. Tycker du dessutom att tidningen ar
bra och vill stodja vara projekt (sa att vi kan fa fram flera
tidningar) kan du garna ge oss ekonomiska bidrag.
(Anvand da alltid postgiro: 57 28 20 - 9.) Ekonomiska bi-
drag ar helt nOdvandiga for att verksamheten ska kunna
expandera ytterligare. Anvand garna bifogade inbetal-
ningskort.

Ungefar 170 patrioter samlades pa Tegnerplatsen i Lund
for att manifestera svensk tradition och minnet over den
stupade hjaltekonungen Karl XII. Med facklor och fanor
marscherade de sedan genom Lund till Katedralskolan
dar tal med historisk anknytning holls.

Samtidigt befann sig ungefar 5-600 motdemonstrerande
kommunister i narheten. De kastade stenar, flaskor {'...•n
ruttna agg mot patrioterna. Ett par patrioter traffa(



huvudet av flaskor oeh stenar oeh fiek foras till sjukhus
for omphlstring.

Efter demonstration en samlades de svenska patrioterna,
unga, gamla, tjejer oeh killar, till en eftersits dar'de i
trivsam samvaro at oeh draek.

Sa manga patrioter hade inte samlats den 30 november i
Lund pa flera deeennier.

Vi uppmanar medlemmarna att sanda in sina forslag till
nytt partinamn. Du far har en lista pa namnfdrslag och
bland dem kan du t ex utvalja de tre du sjalv tyeker bast
om samt de tre basta du tror att genomsnitts-svensken
skulle uppskatta bast. Har foljer forslagen:

Demokratiska Partiet, Fosterlandska partiet, Demokra-
tisk Samverkan, Sverigedemokraterna, Nationella Par-
tiet, Svenska Folkpartiet, Svenska Partiet, Centrumpar-
tiet, Svensk Demokratisk Samling, Landsbygdspartiet,
Sveriges Demokratiska Folkparti, Svenska Folkets Parti,
Folkalliansen.

Skicka in dina forslag till Sverigepartiet, Box 60015, 104 01
STOCKHOLM. (Du far naturligtvis skicka egna forslag.)

SOkes
Vi .saker personer som ar villiga att bista var tid-
ningsredaktion med manus och artiklar. Du som har
nagot intressant att skriva om kan skicka ditt material
till: Gjallarhornet, Box 60015,10401 STOCKHOLM

SkrivhjaIp sOkes
Vi behaver nagon i Stockholm som kan hjalpa oss med

.•..,,:lskinskrivningsarbete c:a 5-10 timmar i veckan. Sand
~ nagra rader om dig sjalv sa kontaktar vi dig!



Vi vill tacka alla anhangare for det stod som vi fatt i sam-
band med uteslutningen av de som saboterat partiverk-
samheten. Efter uteslutningen har de uteslutna agnat sig
at billiga, ohederliga personangrepp och rena logner.
Praktiskt taget aHa medlemmar har nu forstatt hur rik-
tigt beslutet om uteslutning"var.

I Mer information om de uteslutna I
Pteslutna skriyer brey.

De uteslutna medlemmarna har skickat brev till partiets
medlemmar och bifogat en bestallningslista. Det parti-
material som erbjuds dar forfogar de uteslutna over olov-
ligt. De har stulit partiets alla klistermarken, tidningar,
knappar osv. (Allt, inkl den bestallningslista de nu skick-
ar ut, har f.o. producerats av oss i det riktiga SvP.) Deras
utskick trycks upp med hjalp av en 3M-kopiator som de
stulit fran en medlem i SvP. Tala om brist pa moral!

De uteslutna sprider nu falsk information med hjalp av
det medlemsregister de stulit fran SvP. De uteslutna har
aven kaHat till ett eget - ogiltiet - mote med den egna lilla
sekten och forsoker inbilla vissa godtrogna medlemmar
att motet var korrekt. Motet var ogiltigt. Nagot stadgeen-
ligt arsmote kan inte hallas rorran medlemsregistret
aterlamnas till partistyrelsen och forran polisutredning-
en ar klar. Men det kommer att ta tid. Under tiden tvin-
gas vi vidta andra atgarder. Vi har nu med hjalp av med-
lemmar och sympatisorer fatt ihop ett eget medlemsl'e-
gister som ar nastan helt komplett. Vi kommer att arbeta
utifran det och inom kort forslA en ny organisationsplan
for partiet.



De uteslutna samlade ungefar ett dussin sympatisorer
till sin 30 november demonstration. (Darutover kom ett
40-tal skinheads och ytterligare nagra nyfikna askadare.)
Pi! grund av den lilla uppslutningen och den di!liga pla-
neringen kunde polisen latt dra in demonstrations-
tillstandet. (Nar vi demonstrerade 1986 kom det over 400
personer.)

Med storsta sannolikhet kommer Lars-Olov Pettri-Lindh
att stallas infor ditta med anledning av de hotelser och
trakasserier han riktat mot bl a Leif Zeilon vid ett flertal
tillfallen.

Den uteslutna lilla gruppen har nu splittrats i tva grup-
per, med 3 - 4 medlemmar i varje grupp, som var for sig
gor gallande att de ar "Sverigepartiet". Splittringen
uppstod i eftermalet av 30 novemberdemonstrationen da
"Herrmann-gruppen" framfort okvaden till enskilda po-
lisman och Lars Lindh upptratt allmant storande och
hotfullt.

Glom inte att f6rnya din medlemsavgift for 1988

Stod verksamheten med ett bidrag:
Postgiro 57 28 20 - 9
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