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Sverige demo kra.temas
kupp iGloben.

Den ~räll~rlda irl~.~rd.rlgen av' en av' S~leliges för-
närnstit. byggn8Jis~rerk genom tide:ma .. Globen i
Stoc}>IJDl1n,giC}~a~rstapeln söndagen derl 19 febru.-
art 1989. Där gjorde SD-rJ1edlemmama Ola Sund-
berg, Lidingö .. ocr! Peter Lindström, Täby .. en rle-
dersins8.f$. ()Ie. Sundberg berti.tte.r:

Jag '·rar erlgagera.d som jorlglör på denna gala. Fic}~
en engagemangsinbjlJ.dan i j8.l1.lJ.a.ri.D~.dök iden upp
om i1.tte~rgÖITt.en }mpp. Vad }m.nde passa.lärJ1pliga.-
re? TidrdrlgarrLez skrhrerier om den :hels~,reIlSr-..a.arki-
t.e}~tllrenocr! rJ.e18.den sv-ens}~. affårs- ..barik- ..a}~tie-..
irLdlJ.3tli-., fack-och politikereliten .. utlärLdska gäster
os .•..• saYr.L1a.de.•..id ett ocr! samma tillfålle. Vi hade för-
berett oss noga. alltigerl!Jm. Skulle erl SD-
marLifest,j.tion genomföras så s}~uJle det tlli av ä.dlas-
te ITJii.rke. Vi kom dit i my'C}ret god tid.. kl 15.00
redarl .. im~nir~:en s}~uJle t1ölia }j 19.00. ':li fick
hMö. sk VIP- }~rt p§. bröstet som skulle g8.lCirlterB.a.tt
vi }~lJrLdemITt. oss fritt lTlellan aTIb. se}~tioner.. som
ana. artister ~rar t'lllJ.n.gne.att bäl-a pä sig.

Jag uppträdde med min jorlglörsrJD1ör vid en a~rde
mÄrtg8. ent.f1~en1.a.med Peter som assistent. Cirka erl
tim:me före började ner-lositeten gÖITt.sig pårr.d.rLd
alltrner.

Publi};;.allWlet deI\Ilil. dag ~larCl;!. 14. 000 ås}~dare
VaITt.~t10.000 platser ~,~ bo}~e i för-,i:ig ao;,;'"politi-
}rer.. irldustrifoll~ .. mas.3mediafoll~ os,;'". .Allt böliade
med ett ,ra.cy,.ertljusspel och f)lT\rerlreri r-l. 18.00 1.1.t-
aråör G lo tlen. Därefter }j. 19. 00 ~rar det ITleIlIflgen
a.tt plins B ertil skulle klippa. ay det blå-gula bandet
som .•..-ar spärLt ö~..•er stora scenen. Ljusspelet hade
dFctgit ut p§. tiden sä själ~.~. in,rigIliIlgen ble~t 20 mi-
nuter försenad ..ocr! det passade ju oss perfe}~t. Efter
e.tt ja.g: :tJB.deslutat uppträda bytte ~,i om till snygga
fest};;]äder. FJlt för att göra ett s~. bra. intl")lCt som
möjligt. T'l i hade kostym och slips p~.oss.

När tloc};;.arL~ 19.00 hade vi lyc}~ts ta. oss ner
till de första. bärLf"..ra.derne.ILännast slDra scenen. Det
~rar i det Il.är.r.n.astefll.ll.satt Ocll publilren satt spärLt
och ~.;rijntadep§. att prirlS Bertil skulle komma. I hög-
talarna. meddelades att harl bli~.it lite försenad. Detta
passade oss perfekt Klockar. ~rernu 19.10. Nu
eller aldrig! Vi beslutade oss för att göra slag i ,
saken. Vi promenerade snahbt och bestämt upp
en"JDtscenerl. Tac}~ \rare de VIP-}~rt vi hade på oss
var det ingen som iirågezatte ~l'8.l1.•..i ,~ p§. 'viig.
Ingen fatta.de ,rad som ,~ p§. g~. Vi gic}~ ut på
scenen, ~,~cklade ut ~.~ banderoll och tittade ut ö~,rer
publilren, 14.000 åskMare tittade på oss just nu.
Det mUTJun.el~,i nyss :tlÖrt fr§.n der •.spärlt ,rärltarLde
putdil~en ö\rergic}~ nu plötsligt till absolut tj;ostrlad.
Vi sträckte ut barlderollen ordentligt så att alla
}~urLdeläs8. texten II S~.religedemo}~tema värnar om
S,;'"erige". Vi ,;'"arocr-.så noga med att ~tända oss om
till M.dö.långsido:ma. s§. iI.ttalla. i publil;;.en klmde se.
Här ,i stätt där nästan en :tJB.1~rminut gick jag fIron.
till mil~rofonen ocr! framförde mitt budska:p rlÖgt
och tydligt så a.tt alla. hörde det "Le~,~ SverL-Olle
Olsson i Sjöbo". FortfararLde SamIT.J.a.tystrLad. Inte
en applM., inte ett buroII bare. stillt!et och ~.;ostnad.
Det ~rar rLästarl så att marl }mnde rlÖITt.en }ma.pprLäl
falla. Publilrerl ble,;'"uppenbarligen så ö~,ren-as~ att
de inte visste hur de s}~uJle reagera. När jag ,~ på
~,l'ä,gatt fomättB. tala. i mif".rofonen så kom plöstligt
en \ra}~t springande och slet mi};;rofonen ur min
hand. Ytterligare ,ra};;.terkom springande och beor-
drade oss att omedelbart lämna scenen. Vi åtloo;Jdde
deras uppmarlil1g tl.tan minst8. m.ot::1S.nd pg. ett
snyggt ocr! v'ärdigt sätt.

Det \;'"a:funderbart att fl ge S~,~ligedemokra.tema
denna re}jam ocr! sarl1tidigt ,~t8. vill~. som satt
blarLd publiJ."..en.Ril>sdagenz talmerl Thage G. Peter-



son, snyftradikalen och utrikesministern Sten An-
dersson. kulturministern Bengt Göransson (s), Lars
Werner (VPK), Carl Bildt(m), LO-ordf Stig Malm,
SAF-chefen Olof Ljunggren. Drottning Christina,
massmediafolk mfllandsfömtdare som nu fick en
riktig hästspark av SD. Hoppas de satte pastillerna
eller drinken i halsen!
Vi var naturligtvis mycket nyfikna på om massme-

dia skulle nämna denna kupp. Men nejdå, inte ville
de ge oss någon reklam inte. Rikspressen teg helt.
Däremot skrev faktiskt många landsortstidningar
precis som det var.

Sverigedemo.kraterna blev alltså de absolut första
som betradde scenen i Globen. Det var en ganska
bra present till partiet som just i dessa d.agar fyllde
ett år. Det var också en god läxa för etablissemanget
som ska veta att vi ständigt kommer att flåsa dem i
nacken. Efter oss kom prins Bertil och klippte av
det blå-gula bandet.
Jag och Peter vill också passa på att tacka för allt

det moraliska stöd vi fick i samband med vår mani-
festation. Jag och Peter glömmer aldrig söndagen
den 19 februari. När vi SverigedeJDo.trater
blev fönt - absolut fönt - att framträd. på
GlobeJlSscen. Ingen kaa det i!ria oss.

r'""E~Kvain'öre invigIiinge~~~
paåe iva ynglingar upp-på scenen-j
och..genOmförde. en demonstra- I
tio~~·"~~\~-;_~.:,.,---i'·; ~ ~;- -. . ~~.. ~

Med:J~~gabokstäver-OPel iii.,
tl~~ bre4~~gre~ StOd1
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Nar 'e){a'V demöilstiantema På
s.s~n~~l~Wdliga<{~:mtt;_~li~ka"
oudsKa,p1 med att ropa: '.fLeve .
SveiiÖUe"~lsson r Sjöbö";~aknä-~
•.~e'~~~~l!t,>JiJg~n~h.b.öri~..• _... --

Goda' nyheter från utlandet
TyskaNationaldemokratiskaPartietNPD (National-
demokratische Partei Deutschlands )ryckte fram till
6.6 procent i Frankfurt. Partiet fick åtta av 93
mandat i Frankfurtskommunalfullmäktige. IOster-
rike gick Jörg Haiders Frihetsparti fram starkt och i
Haiders hemprovins Kärnten blev partiet näst
störst. I USA fick David Duke. f d Ku K1ux klan-
ledare, 51 procent av rostema i Metairie, New Orle-
ans den 19 februari. I presidentValet fötTa året slog
han Dukakis i flera smådistrikt, vilket helt har förti-
gits även av amerikansk rikspress.

Ljungaverk
Den 28 mars fattar Angecentern beslut om man ska
skriva på invandrarverkets k~ntrakt ~örg~dkännan-
de av ~lsluss för 300 flyktingar till LJungaverk.
Vi hoppas att centern INTE skriver under, men o~
de gör det så har vi fått höra att det kommer att bli

någon form av prote~ från Nej-sidan. Även
Sve-Olle Olsson har nu giV'1tsitt oficiella stod till
Ulf Sundholm och hans kampanj för ett NEJ till
flyktingmottagande.

SverigedeD!okraterna
medverkar i debatt
TV 3 kommer den 31 mars att sända en debatt om
flyktingpolitiken. Programmetheter Diskutabeltoch
sänds kl 22.00 på kvällen. Inbjudna är bIa Danska
Framstegspartiet, professor Göran Englund och
Sverigedemokratemasamt grupper som "Stoppara-
sismen". Vi hade tidigare fått uppgifter om andra
datum. men i samtal med TV 3 den 16 mars säger
de att programmet ska sändas den 31 mars.

Vi har mist en ,od kamrat
och patriot!
Micke Jonasson har tagits ifrån oss. Micke föddes
den 10 oktober 1967 i Malmö och dog kl 01.25 den
2 mars 1989 i Fisksätra. Saltsjöbaden utanför
Stocldlolm. Han föll offer för det grymma och me-
ningslösa våldet som så många gånger drabbat vårt
samhälle.
Det är med sorg och bedrövelse vi tvingas konsta-

. tern att vi har mist en god kamrat och en föredömlig
~ensk. .

MickeJonasson utcn1örSO-Malmös box tillsam-
mans med Marie Sands1rör'n, SO-Malmö. Tröjan
p~ bilden ''Rörin1e mitt land " hade han p~ sig när
han begravdes den 17mars 1989.

Micke var en av initiativtagarna till bildandet av
Sverigedemokraternas Malmöavdelning. ~c~e
blev politisk engagerad när han såg hur hårt orättVl-



sorna drabbade vanliga hederliga svenskar. Han var
en förnuftig realist, som trots sin unga ålder klart
såg var felen i samhället fanns. Micke ville hjälpa
till att göra Sverige till ett mera rättvist och battre
land för oss alla att leva i. Hans idealism yttrade sig
bl a i hårt engagemang för SD i valrörelsen 1988,
men han kunde bistå oss med allt slags arbete. Han
drog sig inte för att ge en hjälpande hand överallt.
Det kunde yttra sig att han energiskt hjälpte SD att
iordningställa den nya partilokalen. Han drog på sig
blåstället och satte igång att jobba med målning och
spackling samtidigt som hans gemyt bidrog till att
skapa enhärligtttivsam stäm ning. Mickes vänlighet
kunde också yttra sig att han ställde upp för kamra-
terna när de hade det dåligt ställt. Han kunde bjuda
dem både på mat och dryck när det skulle bli fest.

Micke hade visserligen också sina brister. det har
vi alla. men vi hoppas att hans son en dag ska veta
att Micke verkligen var en hyvens kille - ett föredö-
me för oss alla.
Vi saknar dig Micke!

SD-Riks, SD-Malmö, SD-Gbg. SD-Vårgårda.
Jerker, Ulrika, Leif. Nils, Jonny . Ulf, Ola, och
alla dina andra vänner överallti landet.

Richard Steger mördad aven iranier
Den 28 januari knivmördades en svensk 18-årig
pojke, Rickard Steger, aven iransk invandrare.
Abolghaxem Sayed Emamxadea Afelchar. i tunnel-
banan Solna Centrum. Fortfarandeläggerallmänhe-
tenblommordär.

158 års fängelse i Spanien
- frihet i Sverige.
Ett argentiskt par som i Spanien dömts till 158 års
fängelse för rån, våldtäkter och misshandel av sven-
ska au-pairflickor kanske kommer att hamna i Sve-
rige snart. Mannen har nämligen bott i Sverige en
gång och då passade han på att bli svensk medbor-
gare. När nu det grovt kriminella paret fått barn så
kan även barnet bli svensk medborgare och då ökas
möjligheterna för dem att bli förflyttade till ett
svenskt fängelse i Sverige. Enligt Göteborgsti~nin-
gen GT kan då paret räkna med att vara ute 1 full
frihet redan efter något år. Vad händer då ... ?

Äunu fler moderater ropar
på -öppna gränser-
I ett brev till Expressens ledarsida den 27 februari
skriver Einar du Rietz, vice ordförande för Fria Mo-
derata Studntförbundet, och Christian Gergils. vice
ordförande i en slutsats angående flyktingpolitiken
att "Det enda moraliskt försvarbara är öppna grän-
ser",

Sverige utvisar svensk
I Dagens Nyheter meddelades den 24 februari att ~
iransk man som blivit svensk medborgare dömts till
utvisning ur Sverige.(förutom dom för grovt narko-
tikabrottocholaga vapeninnehav). Domstolenanser
att beslutet att ge honom svenskt medborgarskap är
ogiltigt eftersom han hade skaffat sig medborgar-
skapet genom att uppge en falsk identitet. Fallet
kommer att bli prejudikat och överklagas till högsta
domstolen där det slutgiltiga avgörandet ligger.
Problemet är att regeringen inte kan utvisa honom
till Iran om han där riskerar dödsstraff.

Terrorbaser i Sverige
De flesta kända terrorgrupperna ute i världen har
etablerat baser i Sverige. Det hävdar professor
Stephen Sloan. Oklahama, USA. Det är ju inte så
förvånande med den extfema flyktingpolitik som
bedrivs här. Samtidigt som Sioans uppgifter publi-
cerades i Expressen bedrevs en kampanj i tidningen
till stöd för utvisningshotade osv. Tacka Expressen
förterrorbasema!

)...rsmotet den 1april skjuts upp minst en månad pga
tidsbrist. SD har så mycket att göra att planeringen
halkat efter. Vi återkommer när nytt datum fast-
ställts.

Vårt stora möte i Göteborg kommer dock som pla-
nerat att hållas den 29 april i Göteborg. Det blir tal
av bl a Sven Davidson och Anders Klarström samt
ev underhållning etc. Särskild kallelse skickas
minsten vecka före mötet.

För att kUDDabedriva en effektiv in-
forlDationsverks3IDbet behövs det
pengar. Vi vidjartill alla JDedlem-
mar om extra bidrag så att våra kam-
panjer kan nå ut även nu. Använd
alltid vårt postgiro 23 15 65 - O.

Observera att den nya beställ ningssedel nu innehål-
ler sådant som tidigare varit slut. Meddela äve dina
kamrater att det nu går att beställa T-shirts etc igen.

SD tackar alla deltagare vid den fina begravning~n-
den 17 mars. En extra eloge till Mickes anhöriga
som gjorde ceremonin till en vacker andakt där
Mickes egnaåsikterfickkommatill uttryck.



Har publiceras den första delen av tre ur Svensk
soldatinstroktionfrån 1930.

"Varersr-etLfke/"
GustafVasa

Vårt fädernesland

100.111 det omnlde, vilket ou bildar S~ef rike,
.!Jarsedan ur.mi11nestider boa SIl11101Iloort/isbJ fo./k-
stIlOl.

Den nordiska folkstammen har vuxit fram ur de
flockar av urfolk, vilka efter den stora landisens av-
smältning så småningom tog den skandinaviska
halvon i besittning.

De spridda stammarna i vårt land sammansvets~-
des med tiderna i småriken, våra landskap. Slutli-
gen sammanslöts dessa till ett rike, vilket: s~dandet
småningom fått sina naturliga gränser, bliV1ten fast
enhet, det nuvarande Sverige. De olikaland~pe~,
fötT åtskilda av obygder, har emellertid allt intill
våra dagar bevarat enviss särprägel.
Fornfynd i Sverige av främmande mynt, smycken

m.m. och fynd utom Sveriges gränser av blan~
annat svenska flintarbeten visar, att vårt land vant
känt och stått i förbindelse med främmande folk
sedan årtusenden. Svenskarnasnamn omtalas första
gången av den romerska historieskrivaren Tacitus
omkring hundra år efter Kristi fö~e1se. Han säg~,
att "svionerna" (svearna) äromäktiga genom folkri-
kedom, vapen och flottor.
Under vikingatiden (omkring år 800-1000 e. Kr.)

satte sig de nordiska folken i rörelse. De, som
bodde i västra Skandinavien, for västerut. Svear,
östgotar, gutar m.fl. riktade sina farder företrädes-
vis i österled.

8nar ,n:aIal.e aler sh u~ :Rvit bt
rysta ritet. :RyssJaU.)etyiar 2u'JaU... oel. ael
ru ay:sl,.s snutaru. (jfr Ros1al'ea).ÅT isJia-
hru. )eu..:a.ies RysslaU .tor~nl:luol (8tor-
8nri4re).

Under medeltiden lade svenskarna Finland under
sitt välde. Därmed bragtes detta land innanför den
Vilsterlandskaodlingensråmärken.
Under vår stormaktstid satte det svenska folket för

lång tid en damm för mosk~viu:mas f~~~de
vasterut. Genom vårt folks t.ngnpande1tretttoanga
kriget gjordes en ny kulturinsats: Rätten att tanka
fritt bevarades åt den protestant1ska varlden, och
kejsaren i Tyskland hindrades att göra sig till herre i
Östersjön.
Även på andra an nu berörda sätt har den svenska

folkstammen gjort sig gällande. Vi behöver baJ:'a
tanka på världsberömda svenska vetenskapsman
såsom Carl von Linne, "blomsterkonungen" , Jöns

Jakob Berzelius och Carl Wilhelm Scheele, de
framstående kemisterna, eller John Ericsson, den
store uppfinnaren. Svenska författare s~om
August Strindberg och Selma Lagerlöf läses over
hela världen. Den ställning, som svensk företag-
samhet, svensk organisationsförmåga och sve~
arbete skapatpå världsmarknaden åtvåraexporta1't1-
klar, är allmänt bekant. Våra idrottsbragder i tävlan
med andra nationer har även bidragit till att göra det
svenskanamnet känt överhela världen.

Det bästa beviset på den svenska fo~ens
goda kraft är dock, att vi kunnat utföra, det VI gjort,
trots alla de svårigheter, som följer av naturens
karghet och det jämförelsevis avskilda geografiska
läget. Å andra sidan ~ar ju;stdessa för~å11andenal-
strat mannakraft och ihärdighet samt hindrat oss att
försjunkai dådlöshet.

Det är i folkets rasegenskaper. som vAr
fönnig. och kraft ytterst bottnar.

För en nation är bevarandet av rasens goda egen-
skaper av utomordentlig betydelse i den ständ~gt
fortgående tävlingskampen mellan fOlken. N~?-
nens kraft, välstånd och kultur beror darav. Därfor
utgör blandning med en icke .likvärdigras en av de
största farorna för ett högtstående folk. Det kan
betydakulturell ochekonomisk tillb~~. Rys~-
lands och Balkanöns folk har exempelV1s1betydlig
grad varit utsatta för ogynnsamrasblandning, ~et
i sin mån kan förklara dessa områdens efterbliven-
het.

Etr.goltfoLCaJluenill är Pirtlands.s:tiXYt8 rikedom.
En lir?Sl:nifi:ig och PiljestBri: ~dom lir fnioJJTBbe-
lioge1senför VJlrtfolksfmmlidJi best1hJd ..

Folk och land höra nära samman. Ju langre ett
folk lever i sitt land, desto fastare knytes bandet. Ur
folkets och landets kynne växer under tidernas lopp
fram den egenart i samhällsliv och kultur, som är
folkets särnlarke. Denna egenart är folkets dyrb~-
raste arvdel. Det är genom dess bevarande.o~h fna
utvecklande, som folket bäst förmår göra sm msats
i den allmännautvecklingen. Fördensku11måste vår
frihet och självständighetvärna.s.

I dikten "Sverige" har Verner von Heidenstam
givit ett rätt och vackert uttryck för den sanna fos-
terlandskärleken.

Sf~~. Sf~e. Sf~~. fOJTerlantf,
VN läogt.tms b..Wtf, r-'Wt.!Jempi jorden/
Nu speja sb1110m0.. dJir.!J1irIlrJystsllvbnmtf,
oc1JdJJdbler-··sago. men med hand vid .!Jood
SFdrno diafo./k som fÖlT degB.111latro.!Jetsorde.n.

Folljulesnö oc1JSUSJJdjuP'! 01.0/ ..
BrimJ osrerstjiimoge.oom jllllikJ"lille.n/
Sr~t'> moder/BlivP'JJrmitf, VJlrro,
du lootf, dJir r-'liro bom e.ngdog bo
oc1Jr-'Jim föder SOf1i under J:yko.!Jiille.n.


