


I N N E H Å L L E T

Med tanke på hur roligt jag tycker
det är att skriva den här spalten är
det nästan så att jag funderar på att
börja ge ut den här tidningen själv.
Då hade det å andra sidan varit jag
som fått stå till svars för att jag
talar om för er att det är Billy Butt
som är den kände "svenske" nöjes-
profil som är åtalad för att ha våld-
fört sig på 21 svenska flickor. Nu
är det Anders som får ta den smäl-
len.

Det slår en ganska ofta att våld-
täktsmännen inte är svenska. Och
det är inte knarksmugglarna eller
hallickarna eller de som rånar våra
pensionärer heller! Åtminstone
oftast inte.

Naturligtvis finns det svenska
rötägg också och f-n vet var vi ska
göra av dem. Om Turkiet ville hyra
ut fänge1seplatser till oss kunde vi
kanske skicka dom dit, men inte
ens dem vill ha vårt skräp. Vi får
nog lösa våra problem själva! När
B. Westerberg har röstats bort och
vi har röstats in kommer det mesta
att förändras!

Runt om i landet sjuder det av akti-
vitet, och egentligen borde ni inte
sitta här och läsa. Ta kontakt med
din kommunförening, det finns ett

. land att rädda!

Stöd Sverigedemokraterna,
Partiet som stöder Dig!
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LEDARNS LEDARE

Julfirandet står för dörren. Röken från Karl
XII·firandet har lagt sig. Tankarna går till jul.
klappar, firande och annat roligt. Vad kom·

mer med det nya året?

Men låt oss inte glömma de som
har det sämst ställt. Många männis-
kor har fått både liv och ekonomi
raserade av den ansvarslösa politik
som förts, bland annat:
• Alla arbetslösa ungdomar
• Fattigpensionärerna
• Våldsoffren
Det är dessa som fått betala för den
ansvarslösa massinvandringspoliti-
ken, den spekulativa ekonomiska
politiken och den alltför släpphänta
kriminalvården.

Varför inte ge dem en julklapp i
år, genom att köpa något från SD?
Då gör du alla dessa utsatta en
tjänst, för vi är det enda parti som
på ett kraftfullt sätt tar strid för att
återföra de medel, som stulits från
det svenska folkets mest utsatta
grupper, tillbaka till dem igen!

Häng med mot valet 94!
Vi håller på att växa fram till en
mäktig folkrörelse. Trots att vi
arbetar under faktiskt väldigt svåra
förhållanden - media diskuterar ju
öppet, hur vi bäst ska "bekämpas"
- växer vårt parti hela tiden. SD är
berett att ta plats i svensk politik.
Det är ju faktiskt vi som är det
sanna svenska folkpartiet! Det är
definitivt inte Westerbergs alltmer
krympande lilla fanatikerskara som
numera kan göra anspråk på det
epitetet!

Fast det är klart att vissa gör sitt
bästa för att sätta käppar i hjulet
för oss. Men det rör sig oftast om
människor som själva har personlig
fördel att vinna på att utarma det
svenska folket, och som därför stö-
der den politik som förs. Det rör sig
om fastighetshajar som tjänar mil-
jonbelopp på att hyra ut till Invan-
drarverkets alla förläggningar och

det är politiker vars
karriärer gagnas av
den ansvarlösa och
folkfientliga politik
som förs.

En annan som
utnyttjar sin roll som
"rasistbekämpare" är
Hagge Geigert. Då och
då brukar han passa
på att hacka på mig i
en viss skvallertidning.
Jag har aldrig gjort
den mannen någon-
ting. En löjlig figur gjorde han sig i
alla fall i Ulf Elfvings "Efter tre",
där han skulle snyfta ut om alla tra-
kasserier mot hans person. Det lät
ungefär så här:

Ulf: Berätta nu om hur synd det
är om dig, och om alla hemska
högerextremister.

Hagge: Jo, det är hemskt, men
framför allt vill jag meddela att min
revy har premiär i morgon.

Ulf: Men förföljelsen ...
Hagge: Hemskt, hemskt - men

det är i alla fall i morgon klockan
14.00 i Lisebergshallen.

Tala om att han uppenbart bara
ville utnyttja det hela för sina egna
syften, att göra reklam för sin revy
och därigenom dryga ut den feta
kassan lite till.

Den svenska journalistkåren gläf-
ser lydigt och följer upphetsat varje
liten vink inför möjligheten att få
hetsa ytterligare lite mot oss natio-
nalister.

Rekord ihets mot folkgrupp
Vi nationella måste väl också kunna
få räknas som folkgrupp, och där
igenom borde hela kvällspressmaffi-
an kunna ställas till svars för den
vansinniga kampanj som föregick
årets Karl XII-firande. Med borgar-

rådet Anna Lindh, som stoppade
vårt möte i Medborgarhuset, i spet-
sen öste de galla som aldrig förr!

Stockholms fritidsnämnd använ-
de sig nämligen av hysterin kring
den, av Per Ahlmark nyutnämnde,
"nynazisten" Ahmed Rami och
hans "Antisionistiska världskon-
gress" , för att säga upp hyresavtalet
för vår lokal. Att vi inte har något
med Rami att göra hoppas jag att
alla ni som läser detta förstår utan
någon mer djuplodande förklaring.

Ganska demokrati?
Vi Sverigedemokrater respekterar
alla politiska ideologiers rätt att
göra sina åsikter hörda. Vi har ofta
uttalat oss i ganska fräna ordalag
om kommunister och folkpartistis-
ka landsförrädare, men vi skulle
aldrig drömma om att verka för att
beröva dem deras demokratiska fri-
och rättigheter.

Tyvärr har det visat sig att vi inte
kan vänta oss samma respekt tillba-
ka. Demokratin gäller bara dem
som redan har tagit sig in i maktens
boning, och de som redan sitter där
gör allt för att få sitta kvar. Men de
ska snart få sällskap. Av riktiga
folkföreträdare, från SD!

Anders Klarström



SD AVSLÖJAR •••
I

••
LILLA SALTSJOBADSAVTALET
Nedanstående "rekommendationer" brukar kallas LILLA SALTSJÖBADSAVTA-
LET. Det upprättades vid svenska journalistklubbens möte i Saltsjöbaden den
21 mars 1987. En kvinnlig journalist glömde kvar sina anteckningar. Vi förstår
att deras innehåll inte var avsett att komma ut till allmänheten.

SOM OBEROENDE JOURNALIST HAR DU ATT BEAKTA FÖLJANDE REKOMMENDATIONER:
1) Företrädesvis POSITIVT bedöma och omskriva svenska medborgare av
UTLÄNDSK HÄRKOMST, detta särskilt i samband med ungdoms, idrotts och
konstnärlig verksamhet.
2) Vid evenemang med inslag av skiftande kulturer, företrädesvis intervjua
och visuellt framhålla medverkande av utländsk härkomst.
3) Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effek-
ter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan
komma att ha för drabbade populationer.
SALTSJÖBADEN DEN 21 MARS 1987.

RED KOMMENTERAR:
Nu har fem år gått sedan det här upprättades, och det kan väl inte ha undgått någon
att dessa rekommendationer till punkt och pricka följts av massmedia: TV, RADIO
och PRESS.

Ibland undrar man om inte en liknande "rekommendation" utgått till vårt "rättsväsen-
de" också ... Svenska folket har med massmedias hjälp systematiskt HJÄRNTVÄT-
TATS, man skulle vilja kalla det HETS MOT FOLKGRUPP - en slags omvänd
rasism, diskriminering av egna landsmän. Detta är ju fruktansvärt i en så kallad
"rättsstat". Ta ett exempel: Om en utlänning begår ett brott, exempelvis våldtäkt. Ja
då får man inte skriva från vilket land han egentligen kommer utan ska försöka få
det att se ut som denne är svensk. Snacka om hets mot folkgrupp! Men då är det
helt i sin ordning, utan att rättegångar med böter och fängelsedomar etc följer.

Nej, nu får det vara nog! Fram med sanningen, det är massmedias främsta uppgift!
Inte att lura folk till att ha vad som anses vara "rätt åsikter" .Idag är det bara i SD-
KURIREN som du får läsa sanningen. Absolut ocensurerad!

När exempelvis Billy Butt anklagas för grova sexuella övergrepp på 21 svenska flick-
or ska han inte framställas som en känd "svensk" nöjesprofil. Ut med språket och
tala om att det minsann inte är någon svensk. Det här har du bara läst i SO-Kuriren,
för media vet att om svenska folket fick veta hur lurat det blivit, då skulle lögnarna
jagas med blåslampa. Och vi på "Kurren" lovar, naturligtvis, att jaga i främsta ledet!
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S I D A N F E M

IDIOTER!
Ibland så är det intressant att se hur långt människor
kan gå i sin intolerans och främlingsrädsla.
Jag är varken medlem eller sympatisör till Sverige-
demokraterna och kommer aldrig att bli det heller. Det
är med ökat intresse som jag, varje gång som er tidning
ramlar ned i brevlådan, läser de främlingshatande alster
som ni producerar. Jag har varit prenumerant på natio-
nella tidningar ända sedan 1980 och det är intressant
att konstatera att argumenten inte längre handlar så
mycket om att "invandrarna tar våra jobb, våra tjejer,
våra bostäder" osv. Nej numera så heter det att
"Sverige håller på att bli ett nytt Libanon, Den svenska
rasen håller på att utplånas," och andra liknande flos-
kler.
Men det bottennapp som Ni presterat var nog från en
person som inte vågade stå med sitt namn i er tidning
som kallade sig för "Runsmed". Han kom med det
totalt befängda påståendet att "På det politiska områ-
det har vi sett "kulturberikarna" till vår fredliga politis-
ka tradition tillföra ett naket, brutalt våld."
Vad har han (ni) för stöd för detta påstående? Finns det
utomeuropeiska flyktingar som har politisk makt, eller
vad? Då svarar ni att si och så många invandrare är
brottslingar Men har detta med politik att göra? Ni får
säga och tycka vad ni vill, det skiter jag i. Men att
påstå att människor, som kommer ifrån andra kulturer
och som har ett annorlunda kulturmönster än det
"svenska", skulle vara mer benägna till våld, anser jag
är inskränkt och får mig att nästan må illa.

Kenneth (inte sverigedemokrat)

VI SVARAR:
~Det första som slår en när man läser "Kenneths"==brev, är att han tycks ha läst SDs material "Som
Fan läser Bibeln". Var någonstans har du läst att invan-
drarna skulle ta svenska tjejer? Var har du läst att "Den
svenska rasen håller på att utplånas"? Hur många
gånger ska vi behöva banka in i folks medvetande att
det inte finns någon svensk ras. Men däremot så finns
det en svensk folkstam och det finns ett svenskt kultur-
arv. Dessa två faktorer anser vi Sverigedemokrater är
värden som är viktiga att värna om och försvara.
"Kenneth" går även till angrepp mot en formulering i
SD-KURIREN nr 18, med skälet att invandrarna inte
har någon politisk makt i Sverige idag. Låt oss granska
"Kenneths" påstående lite närmare.

När den s k "Lasermannen" hade skjutit på folk i
Stockholm skrek "flyktingarna " på strejk och fick det.
Kostnaderna för denna strejk uppgår troligtvis till hun-
dratals miljoner kronor. Är inte detta en form av poli-
tisk makt? När Saddam härjade med kurderna i Irak
efter Gulfkriget, gick en hord galna kurder till attack
mot den Irakiska ambassaden i Stockholm. Iraks char-
ge d affaires svarade med att låta automatgeväret tala. I
våras gick "flyktingar" från Iran som "flytt från terror
och förtryck" till attack mot den Iranska ambassaden
på Lidingö och kastade brandbomber och misshandla-
de ambassad personalen så svårt att några fick föras till
sjukhus. Om Du inte anser att ovan nämnda händelser
är ett naket, brutalt våld som har med politik att göra,
så är det inte Vi som är inskränkta litan Du.

I K O R T H E T
CHILENARE EJ
FLYKTINGAR

Enligtden tidigare invandrar-
ministern, Georg Andersson,
var de flesta av de flyk-
tingar som kom hit från
Chile på 70 och 80-talet
till Sverige, inte politiska
flyktingar utan ekonomis-
ka. Anledningen till att de
ändå fick komma in i
Sverige som politiska flyk-
tingar var enligt Anders-
son det starka engage-
mang som Sten Andersson
hade i Chile och det chi-
lenska folket vid denna
tidpunkt. Är inte detta det
grövsta av mygel, smygan-
de och fiffel som en folk-
vald minister kan begå?
KU nästa, tack!

ASYLANTER DÖMDA
FÖR VÅLDTÄKT.

Ja, det är väl inte någon
direkt ovanlig tidningsru-
brik. Detta var dock gan-
ska talande: tre asylsökan-
de Kosovoalbaner har
dömts till fängelse och
utvisning för våldtäkt på
en 16-årig flicka. Det
inträffade i Ljungby.
Under rättegången påstod
männen, att flickan varit
med på noterna. En lands-
man vittnade om svens-
kors sexualvanor, vilket
skulle styrka att "det var
fritt fram". Straffen var
som alltid i Sverige löjligt
låga, några månader till
något års fängelse. Tack
och lov, därefter utvisning.
Kulturberikning?

HUR DU FINANSIERAR
DIN FEST!

Miljöpartisterna Henry
och Marie Wallum-Blom i
Södertälje skulle ha fest.
Då fick de tipset: bjud in
några invandrare så kan
kommunen lämna bidrag
till festen. Paret nappade
på förslaget och uppmana-
de sina vänner att ta med
sig en invandrar bekant.
Efter festen i mars sökte
och fick så småningom om
värdparet 2000 kronor för
initiativet att bjuda med
invandrare på festen. Jo
,jo, det är skillnad på folk
och folk,det vet vi ju sedan
tidigare! I dessa spartider
är invandrarinriktad verk-
samhet något det alltid
tycks finnas pengar till.

BYRÅKRATER HÖJER
VARANDRAS LÖNER!

Programmet "Glashuset"
hade sista veckan i okto-
ber ett upplysande pro-
gram om nedläggningen
av ett sjukhus i Falköping.
Hela sjukhuset ska läggas
ned. Men de byråkrater
som administrerat ned-
läggningen har bara bytt
titlar och höjt sina löner.
Frågan är vad de ska
administrera nu när sjuk-
huset lagts ned? Talande
ar programmet för hur det
ser ut i Sverige. Verkligt
produktiva tjänster dras
in medan papperslyftarna
ska finnas kvar! Till vil-
ken nytta, och hur, ska ett
sådant samhälle kunna
överleva?



K U L K U L T U R

en 30:e november högtid-
lighåller vi nationalister
traditionellt den svenske
kungen Karl XII:s döds-
dag. Här nedan ska jag
försöka ge en bild av vad
som hände i Sverige på

Karl XII:s tid.
År 1700 försökte karsachsiska

trupper, utan någon krigsförklaring,
anfalla det svenska Riga, samtidigt
som danskarna anföll det holstein-
ska hertigdömet. _Eftersom Sverige
var i allians med Holland och
England kunde dock svenskarna
tvinga Danmark till fred efter det att
de hade landstigit på Själland.

Samtidigt började den ryske tsa-
ren sin belägring av den svenska sta-
den Narva. När Karl XII anlände till
den ockuperade staden lyckades han
överraska och tillfångata hela den
ryska styrkan, som var mångdubbelt
större. Nu förstärkte Karl XII sin
arme och intog Duna sommaren
1701 och han erövrade sedan hertig-
dömet Kurland. Kungen försökte
sedan att få Polen att avsätta sin val-
kung August. Polen försökte dock
att slå tillbaka. Såväl de egna styr-
korna som Augusts egna sachsiska
styrkor gick till anfall mot Karl
XII:s arme som han dock slog tillba-
ka.

Under tiden hade den ryske Tsar

KUNG KARLS VÄRJA!
Här, mellan polsk pallasch och ungersk sabel syns
blank, kung karl, din långa, raka pamp. Vann kusin
August den, när han aimabel gav bal för dig? han vann
den ej i kamp.

Bars den, när du, en kung ur österns fabel, skrämt
kejsarn knäsvag med skvadroners tramp, när
Marlbough, Europas konnetabel, räckt blommor till
dig över scenens ramp?

Din samtid levde krokigt och på tvären bland snus-
förnuft om kabinetts besvären, spinettklink, gräl och
Amors rosenband.

Hos dig var allting rakt: -din tro, ditt land, ditt kung-
aord, de skyldrande gevären, och krigets konst klingan
i din hand.

Peter kuvat hela Neva
och avancerat ända ner
till Finska Viken. Han
hade dessutom anlagt

S:t Petersburg med Kronstadt. På
sensommaren 1707 bröt Karl XII
upp från Sachsen med sin välutrus-
tade arme som bestod av över
40.000 man. De slog ner ryssarna i
Polen och Litauen och tågade rakt
mot Moskva. Ryssarna började nu
att tillämpa den brända jordens tak-
tik, som gjorde att svenskarna fick
gå mot Severien i stället. Under
tiden försvann Lewenhaupts för-
stärkning och den kom aldrig fram
till svenskarna. Därför var Karl XII
tvungen att gå ännu längre söderut
och försöka få stöd av Mazepa, den
upproriske kosackhetmanen.

Den stränga vintern 1708-09
gjorde att de svenska trupperna led
svårt. Under sommaren började Karl
XII att belägra fästningen Poltava.
Meningen med detta var att försöka
framtvinga ett öppet fältslag.
Eftersom den unge Karl hade sårats
i foten vid ett tidigare tillfälle kunde
han inte leda slaget.

Något som skulle visa sig få förö-
dande effekter för slagets utgång!

VARFÖR VI FIRAR KARL XII !
Bland de stora svenskar som lyser
som stora föredömen för oss, sven-
ska patrioter., är Karl XII nog den
störste. Dådkraftig, aldrig undflyen-
de faran, tvärtom fick hans genera-
ler ofta mana honom att hålla sig

från de värsta frontavsnitten.
Mycket ung fick han axla ansvaret
för Sveriges öde. Detta såg den
utländska stormakts konspirationen
som en chans att fegt överfalla vårt
land. Men, ack vad de bedrog sig!

Den unge kungen, blev en symbol
för dådkraft och mod!

LÅNGT FÖRE SIN TID
Till skillnad från många regenter i
hans samtid var han enkel och
anspråkslös i sitt leverne. Hård men
rättvis i bestraffningen av soldater
som hemföll till plundring och fylle-
ri. Fjärran från det barbari och den
grymhet som ryssarna visade under
kriget stod karolinernas ridderlighet
och korrekta behandling av civilbe-
folkningen. De små, okunniga män-
niskor som då såväl som idag
bespottat hjältekonungens minne är
små maskar som endast förtjänar
förakt. Under många, många år har
nationalister hyllat kungens minne.
Som en konsekvens av internationa-
liseringen av Sverige har hatet från
de objudna främlingarnas och lands-
förrädarnas sida, mot oss, som
älskar vårt land tilltagit med åren.
Men vi vore ovärdiga karl XIIs
minne om vi lät oss kuvas till tyst-
nad och underkastelse. Nej, fiendens
terror visar, att Karl XIIs anda är
viktigare än någonsin, om vårt
Sverige ska kunna resa sig på nytt.

"Han kunde icke vika,
blott falla kunde han"



30:e november
Stockholm och Lund

Även om årets Karl XII·firande inte i sig självt blev
ens hälften så stormigt som förra årets, var det en
hel del som hände runt om kring arrangemanget.

r 1
Carolus

I år var pressen mer på bettet än
vanligt. Ahmed Ramis antisionistis-
ka världskongress och två vandalise-
rade judiska begravningsplatser
hade piskat upp stämningen till en
smaskig lösnummersäljande orgie av
skräpjournalistik. Tyvärr var det
vårt fullständigt lagenliga och kor-
rekt utlösta möte som skulle hållts
den 29:e som kom i kläm.

Med Ramis kongress
som ursäkt stoppade
nämligen borgarrådet
Anna Lindh, före detta
SSU-ordförande vårt
möte! Att vi hade till-
stånd, hyrd möteslokal
etc hade ingen som helst
betydelse. Att Sverige ska
vara en demokrati där
var och en har rätt att
uttrycka sina åsikter spe-
lade inte heller någon
roll.

Under alla omständig-
heter kom vi in i Medborgarhuset,
där vi hade bokat plats, dock inte
till salen ifråga utan Anders fick
hålla ett kort anförande i trappan.
Detta visades sedan på de flesta TV-
kanalernas nyheter.

När vi skulle därifrån hade en
skränande pöbelhop av anarkister,
gammelkommunister och annat
drägg samlats utanför för att hindra
oss från att ta oss därifrån. Polisen
gjorde dock ett gott jobb och arres-
terade ett antal av slöddret samt
beslagtog en del av de vapen de
hade tagit med sig för att hindra oss
från att utnyttja våra medbor-
gerliga fri- och rättigheter.

Demonstrationen i Sthlm
Efter att pressen gjort sitt bästa för
att piska upp stämningen hade det
samlats en hel hoper vänster flum.
Detta medförde att marschen fick
kortas ner till tvåhundra meter
varefter partiledare Anders Klar-
ström nedlade kransen.

En av de mest omskrivna
händelserna i anslutning till demon-

strationen var när en förvirrad
judisk kvinna tog sig över kravall-
staketen och försökte störa de som
deltog i demonstrationen. Funktio-
närer från oss försökte få henne att
lämna platsen, men hon fortsatte att
skrika och provocera. Den här delen
av förloppet har naturligtvis mass-
media försökt förtiga. Efter ett antal
minuter hände de saker vi sett på
TV när ett antal personer som inte
är medlemmar i SD började ropa
okvädningsord och knuffa på kvin-
nan. Heder i sammanhanget dock åt
Aftonbladet som medgav att det var
SD:are som ledde ut kvinnan från
området.

Firandet i Lund
Jag själv var dock inte i Sthlm utan i
Lund. Om Stockholm var kaotiskt
så var situationen den rakt motsatta
i Lund, det var väldigt lugnt på själ-
va demonstrationen.

Precis som i Stockholm hade det
samlats en hel hoper slödder för att
demonstrera mot yttrandefriheten
och demokratin. Skillnaden var att i

Lund hade de skånska
anarkisterna hjälp av pro-
fessionella danska hus-
ockupanter, sk BZ. Dessa
är erfarna gatuligister
som är vana vid att slåss
med polisen och med alla
andra som inte accepterar
gatuparlament. Polisen
kände att de inte kunde
garantera allmänhetens
säkerhet och ändrade där-
för vår marschväg så att
vi fick gå en lite kor tare
väg utan att möta packet.

Li te snöpligt var det väl att inte få
gå vår planerade väg men vi fick i
alla fall genomföra vårt fackeltåg
och lystna på kraftfull diktläsning.
Därefter blev det avresa i buss för
vidare befordran till trevlig och väl-
organiserad fest. Vi SD:are från
Göteborg vill förstås passa på att
tacka 30:de novemberföreningen
för ett trevligt arrangemang.

Tack också alla patrioter som del-
tog i dessa manifestationer l vi ses
förhoppningsvis även nästa år.



BO NILSSON OM SVERIGE

är Carl Bildt efter valet
presenterade sin borgerli-
ga minoritetsregering,
med Westerberg, Svens-
son och Johansson
kunde ju ett barn räkna
ut hur det skulle gå.

Denna hycklande och bedragan-
de handlingsförlamade församling,
försöker nu i ett slags dödsryck-
ningar ta sig ur den politiska situa-
tion de själva skapat.

I en så kallad "historisk kompro-
miss" med Socialdemokraterna läm-
par man nu friskt sina ideologiska
övertygelser över bord för att få
majoritet i riksdagen för sina för-
slag. Under täckmantel av
"Nationell samling" presenterar nu
dessa bedragare tillsammans, s k
krispaket skattehöjningar nedskär-
ningar på ca 45 miljarder kronor.

Dessa pålagor ska uteslutande
drabba svenskar, pensionärer, barn-
familjer, sjuka, arbetslösa och han-
dikappade.

Ingen, ingen av dessa herrar
nämner med så mycket som ett ord
den katastrofala parasiteringen,
nämligen flykting/invandringspoliti-
ken. Den som till en astronomisk
kostnad av ca 46 miljarder kronor,
alltså mer än hela sparpaketet,
bedrivs över huvudet på svenska
folket.

Är det någon som för ett ögon-
blick kan tro att en sådan politik
skapar förtroende i utlandet eller
för den svenska kronan? Det enda
positiva i denna ynkedom är att
svetten rinner i pannorna på yuppi-
sar, börsklippare och spekulerande
bankdirektörer.

Dessa nationalstatens dödgräva-

re som likt amöbor flutit omkring
och spelat och spekulerat med lan-
dets tillgångar, ser nu för första
gången på årtionden, sin smutsiga
verksamhet hotad.

Det framgår med all önskvärd
tydlighet, att svenska folket vaknar
och väljer nationellt ansvarsfulla
politiker att leda landet. I den röra
som skapats är Sverigedemokrat-
ernas politiska program helt över-
lägset och det enda som kan rädda
Sverige från total undergång.

Bo Nilsson

FULL FART I NORGE!
I Norge finns det en oberoende nationell tidning
som heter "Norsk Blad". Den är mycket läsvärd
och kan varmt rekommenderas. Den innehåller
dels information om verksamheten hos en rad
olika demokratiska nationella organisationer i
Norge och utomlands. Den angriper ofta Norges
ansvarslösa flyktingpolitik. (Dock är det talande
för hur vansinnig Sveriges flyktingpolitik är att
enbart Göteborg tar emot ungefär lika många
"flyktingar" per år som Norge, ca 1500.) I
senaste nummret av Norskt Blad fanns för
övrigt en mycket positiv artikel om SD på tid-
ningens utrikessida. Bifoga några norska tior för
ett provex av Norskt Blad till adress:
Norskt Blad
Boks 6 2056
Algarheim
Norge

8

Företrädare för
såväl Danska
Nationalpartiet
som Norskt
Blad är inbjud-
na till planerad
partikongress
och stormöte i
Stockholm i
slutet av febru-
ari nästa år och
till de stormö-
ten som plane-
ras hållas i både
Göteborg och
Malmö under
våren 1993.



VÅRA NORDISKA KAMRATER

SD-Kurirens debattsida förklaras härmed öppnad, den öppen för alla som har något att till-
föra den nationella debatten. Vi vill vara ett forum med högt i tak där de flesta åsikter ska
kunna mötas, och hoppas att vi kommer att kunna erbjuda en spännande och mindre cen-
surerad diskussion än den som står att finna i våra traditionella media.

Vi börjar med en fråga
Hej SD-Kuriren!
Det är en sak jag skulle vilja fråga er om, ifall ni
har möjlighet att besvara min fråga.
Ibland när jag ser amerikanska filmer på TV och
video har jag lagt märke till att väldigt ofta så är
chefer (till exempel polischefer) negrer. Men sam-
tidigt så har man ju svårt att föreställa sig att den
svarta befolkningen, som ju inte är i majoritet i
USA, i så hög grad har lyckats med att bli chefer
i verkliga livet.
Tack på förhand: Jocke Pettersson

SD-Kuriren svarar:
Tack för din fråga, Jocke. Det är ganska vansk-
ligt att försöka ge ett helt resolut svar på din
fråga, av flera skäl. Men vi hoppas att du ändå
kan bli nöjd med följande svar. Om vi har för-
stått din fråga rätt så menar du att antalet svarta
"chefer" i Hollywoodfilmer inte står i propor-
tion till antalet svarta som innehar chefsbefatt-
ningar i det amerikanska samhället.

Nu har vi tyvärr ingen statistik över hur många
chefer som är svarta, vare sig i det amerikanska
samhället, eller i Hollywoodfilmerna. En sak som
kanske kan ge en delförklaring är den lag man
har i USA, som heter Affirmative Action. Enligt
denna ska befattningar inom alla företag tillsät-
tas med proportionalitet till respektive rasgrupps
procentsats i samhället. Men som sagt bara en
de1förklaring. Antalet svarta i USA uppgår till ca
12 %, alltså skulle högst var åttonde chef i sam-
hället vara av svart härkomst. Om filmerna för-
söker spegla samhället skulle detsamma gälla
där. Nu vet nog de flesta att filmerna inte verkar
ha som syfte att alltid spegla samhället vilket
kanske kan vara en annan orsak till den sned-
vridning som du tyckt dig kunna se.
RED

Slut på debatten för denna gången, säger vi,
och hoppas på debattinlägg i drivor framöver.
Den här gången var det kanske inte riktigt
någon "debatt" egentligen, men vi ville åtmins-
tone markera en start. Fatta nu genast pennan
och skriv till:
sD-Kuriren, Box 20086, 104 60 Stockholm

OCH I DANMARK!
"Danmark återskapas som ett danskt samhälle

vid stopp för invandring och en repatriering av
alla gästarbetare och alla ekonomiska flyktingar
som redan bor i landet".
Så står och läsa i Danska nationalpartiets parti-
program från september 1991. I övrigt vill partiet
bland annat införa en frivillig pensionsålder på
60 år, införa u-hjälp på frivillig basis och säga upp
alla internationella konventioner som begränsar
danska folkets kontroll över sitt eget land.
Partiet leds av 42-årige Kaj Wilhe1msen, som tidi-
gare varit styrelsemedlem i "den danske förening-
en" och innan dess aktiv i konservativa folkepar-
tiet. Han är magister i nordisk litteratur, men är
idag på grund av sina åsikter utan arbete. Istället
arbetar han på heltid som ordförande för DNP.

Partiet har en klart nationell
inriktning och profilen har
många likheter med SDs.
Inför nästa års val räknar
partiet med att ställa upp
i kommunalvalen i, bland
annat: Köpenhamn,
Roskilde, Aalborg,
Koldin och Nästved.
Man räknar med
mandat i 20-25 kommuner.
Adress:
Danska nationalpartiet, BBC
Postbox 51, Vesterbrogade 208
1800 Fredriksberg.
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PA LASARNAS SIDA

Skriv till "På läsarnas sida" på adressen: SD-Kuriren, Box 200 85, 104 60 STOCKHOLM.
Eller faxa: 08 - 643 92 60. Markera tydligt att det rör sig om en insändare.

OBS: Endast maskinskrivna manuskript införs av redaktionella skäl. Redaktör: Fredrik Jansson

NU SÄTIER VI IGÅNG l
I Ystad med flygbladsutdelning,
mm. Hjälp oss med bidrag till post-
giro: 643 30 61-6 , för tryckningen
av flygblad, inköp av tidningar mm.
Skicka bidragen till: Paul Svensson,
St. Västergatan 35C, 271 35 Ystad.

FREDSPROJEKTET EG?
Man knyter samman en stor region
med många olika etniska grupper,
olika språk och olika kulturer till en
politisk enhet. Denna får ett parla-
ment med litet inflytande, och en
stark, indirekt vald, regering som
genom sin enorma byråkrati sänder
ut detaljerade instruktioner till unio-
nens alla hörn. SVAR: Åtminstone
så länge som centralstyret förfogar
över en stark krigsmakt. Som i forna
Sovjet och Jugoslavien! EG är det
sanna FREDSPROJEKTET?
Stefan Gustafsson.

EN INSÄNDARE FRÅN KIRUNA
Var finns Sverige?
Var finns mitt land?
Allt och alla håller på att bli upplös-
ta, vi finns ej snart mer. Nej och åter
nej. Vi finns några kvar och ska
överleva och finnas i framtiden allt-
jämt. Säg nej till EG och invandring-
en, så överlever Sverige och vi sven-
skar. Det är svårt att ha sådana tan-
kar och åsikter i Kiruna. Kiruna lig-
ger i norra norrbotten och det kryl-
lar av s k flyktingar och de svenskar
jag har pratat med tycker så synd
om våra kära flyktingar och "helle
duttan då", dom måste få bo någon-
stans. Jag vågar inte gå ensam på
kvällarna för det har blivit så många
flyktingar här, jag har själv blivit
jagad aven flykting för ca: 1 år
sedan, och i somras var det en kvin-

na som blev våldtagen aven afrikan.
Ut med hela bunten och låt Sverige
bli svenskt igen, och nej till EG.

Kirunatjej.

OCH FRÅN GÖTENEI
Jag och en god vän var ute i det här-
liga söndagsvädret och tog en riktig
långpromenad. Vi verkligen njöt av
den svenska småstadsidyllen, åtmin-
stone till en början. Efter en liten
stund kom vi till ett nybyggt
bostadsområde, med fina gräsmat-
tor och parabolantenner på nästan
varje tak. Men vilka bor i detta
område, om inte till minst 75%
invandrare och åter invandrare.
Endast i ett par hus såg jag svenskar.
Det är säkert inte billigt att bo där,
men vilka har råd, jo dom objudna
invandrare som lever på våra skatte-
medel. Det är för djävligt. Bit för bit
förpestas vårt fina Sverige av detta
lämmeltåg som aldrig tycks sina.
Tack vare våra landsförrädande
politiker. Man har ju lust att ta till
fysisk handlingskraft när man ser
detta. Men gör man något sådant
åker man ju in. Det här landets
lagar och förordningar är ju bara till
för att skydda brottslingar och
invandrare. Men tro mig, det kom-
mer en dag när det här landet är så
förstört att var och en inser att det
måste göras något, men då kan det
vara för sent. Svenskar, vakna med-
ans tid är.

AVSEENDE TV-3 PROGRAMMET
"I KVÄLL" MED ASCHBERG !
Det är för mig fullständigt obegrip-
ligt hur någon frivilligt kan medver-
ka i TV3 programmet "1 kväll
Robert Aschberg" . Alla, politiker,
journalister, författare, m fl deltar
och låter sig medvetet förolämpas
och nedvärderas av denna svärande
gormande könsfixerade programle-
dare. Hur är detta möjligt? Har man
inga som helst krav på vad man del-
tar i? Å andra sidan avslöjar dom ju
sig själva, det torde framgå med all
önskvärd tydlighet inför svenska fol-
ket vilken oerhört låg nivå man
befinner sig på. TV3 ledningen har
tydligen ingen som helst kvalitetsbe-
dömning av sina program, när man
tillåter sändning av sådan kvalifice-
rad dynga. Ett friskt och moraliskt
sunt samhälle skulle aldrig tolerera
något sådant här. Media borde i
stället visa program som förmedlar
sunda värderingar.

Politikerna i riksdagen har tydligen
beviljat massinköp av bindlar att ha
för ögonen, eftersom allt visar att de
saknar kontakt med verkligheten.
Idag har vi en arbetslöshet som
överstiger 350 000 personer i
Sverige . Då bröstar sig Bengt
Westerberg och tycker att vi är ett
rikt land och kan ta emot ännu fler
"kulturberikare", fria Moderata
studentförbundet förespråkar fri
invandring.

Här i Norrköping
5000 arbetslösa. Det
kommunen från att

har vi cirka
hindrar inte I
upplåta ett

hotell i Himmelstalund vid infarten
till Norrköping för några hundra
"flyktingar" och för ett tag sedan
kunde vi läsa i ortspressen att man
ställt i ordning två och trerumslä-
genheter fullt moderna i förorten
Navestad, med möbler och allt ...
Vem betalar? Ja, vi kan ju utlysa en
gissningstävling I SD-KURIREN ...

På spårvagnen blev jag häromda-
gen vittne till hur tre manliga "flyk-
tingar" steg på och eftersom de inte
kunde svenska, sade de bara ordet
"asyl" till föraren. Eftersom den ene
av dem kunde engelska kunde jag

inte undgå att höra samtalet. De
ville inte betala resan utan det andra
ord vi på bussen hörde på svenska
var "gratis". Föraren var emellertid
av den rejäla sorten. Hon avvisade
dem helt enkelt från bussen.

Och så läser vi att Christina
Rogestam har konstaterat att vissa
invandrargrupper begår fler brott än
svenskar. Tja, surt sa räven om
rönnbären ...

Jag tror att ju fler fakta som
kommer fram om de s k flyktingar-
na, ju fler kommer att rösta på
Sverigedemokraterna.
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DET OKADE VALDET

'nvandrarvåldet, ett hån
mot de gamla svenskarna?

Som ni säkert alla uppmärksammat
den senaste tiden, har en våg av
brutala knivdåd utförda av invan-
drare skakat Sverige. Tre dåd på
kort tid har utförts på oskyldiga
svenskar. Mycket barbariskt och,
som det verkar, med motiv att vilt
mörda alla som kommer i vägen. Så
har det åter hänt igen. Det var fre-
dagen den 2:a oktober i år vid
Hässlögymnasiets elevbostäder i
Västerås. Ett gäng inackorderade
invandrare från Rinkeby har sedan
skolstarten härjat omkring i områ-
det och bl a brutit sönder plantera-
de träd, sparkat omkring i rabatter,
slagit sönder brevlådor med base-
bollträn och vandaliserat den
gemensamma tvättstugan.

Också denna kväll ägnade sig
invandrarna åt att vandalisera brev-
lådor. En svensk kille hörde att
någonting orätt försegick utanför
och gick ut och bad dem att låta bli
att förstöra grannens brevlåda. Då
gick invandrarna, som var tre till
antalet, fram till svensken och en av
dem tog fram en kniv och snittade
den svenske killen i armen och på
kinden. Men de nöjde sig inte med
det, utan knuffade omkull den ska-
dade och svårt blödande killen och
alla sparkade på honom. Bl a fick
han svåra käkskador.

Svensken fick sedan i ilfart åka
till akutmottagningen och bl a sy
ihop sina djupa skärsår. Snart kalla-
de skolans rektor till ett sk "krismö-
te" där helgens händelse skulle
debatteras. Vi elever uttryckte starkt
vår gemensamma inställning: Dessa
våldsverkare ska ut ur skolan. Men,
då fick vi minsann veta av rektorn
och av lärare att vi var idiotiska
rasister och skulle hålla käften. Att
avstänga dessa tre elever var enligt
dem "helt omöjligt". Varje elev kos-
tar på Hässlögymnasiets flygmeka-
nikerskola varje år över 40 000 kro-

nor, dvs mer än fyra gånger så
mycket som en "vanlig" gymnasie-
linje kostar.

Vore det inte vettigare, att satsa
dessa pengar på svenska elever istäl-
let för att invandrare med usla
betyg ska få förtur av de sociala
myndigheterna? l Och sedan beter
de sig som de gör då de redan från
födseln blir hjärntvättade av islams
alla lagar. Sedan kommer de hit, till
det "lugna" Sverige. Då de sedan
vilt får härja omkring här skyddas
de av det till synes blinda och döva
samhället. Invandrare går nästan
alltid fria i domstolar pga deras
"psykiskt svåra bakgrund". Men
detta är ju katastrofaltl De utgör ju
en allmän samhällsfara! Nej, dessa
vildingar och mördare ska med
omedelbar verkan skickas ut ur
Svea rike! Det är de styrandes blind-
het som är det mest skrämmande!
När sker nästa dåd och står då rege-
ringens ledamöter som ansvariga?
Jag bara undrar om jag törs gå ut
längre.

Andreas Nordin, SD-Västerås.

I mitten av oktober avkunnades
domar mot två olika poliser för
deras agerande i tjänsten.
Historierna är välkända: Egyptiern
"Asfrat" hade på ett våldsamt sätt
deltagit i en sk motdemonstration
mot SDs Engelbrektsmarsch
27/4-91 i Stockholm. Denne hade
bl a slagit en polishäst vid
Kungsträdgården, följt tåget till
Mynttorget och där bl a slängt en
flaska mot våra anhängare. En
polisman hade då gjort ett helt kor-
rekt ingripande och när Asraf höll
sig fast i en mur för att hindra polis-
mannen i hans tjänsteutövning till-
grep polismannen ett visst,milt och
med hänsyn till situationen fullt
berättigat våld.

Det andra fallet hade i samband

med Karl XII firandet i Lund 1991,
då en polisman sköt ihjäl den sven-
ske patrioten Mikael Crusell i
Malmö. Polismannen var enligt
uppgift en mycket säker skytt. Trots
detta hävdar han att han siktat på
offrets ben, men träffat i huvudet
bakifrån och på 2-3 meters avstånd.
Domarna var ofattbara, t om för att
vara avkunnade i dagens Sverige.
Polisen som slagit Asraf fick villkor-
ligt fängelse och dagsböter. Polisen i
Malmö fick endast villkorlig dom,
m a o ett lindrigare straff. (det har
dessutom överklagats, av POLIS-
MANNEN!) Idag har det alltså
gått så lång att man får strängare
straff om man"brutalt" arresterar
någon, än om man skjuter ihjäl en
svensk. Att svensken dessutom var
"rasist" gjorde säkert att polisman-
nens brott nästan inte sågs som ett
ett brott alls i nämndemännens
ögon. Nu talas om att skärpa straf-
fen för brott med "rasistiska för-
tecken". Vore ärligare än dagens
system, men i praktiken sak samma.

KÖP SD-KURIREN
I BUNT. (NR 19)
10 st: f56~~
25 st: 300:-
100st:<1000:-
Priserna. in.kluderar porto.
Postgii6:234S6S -o
Bor du iSt()ckholmsområdet?
Lyssna på SD i närradion!

Stockhotin~l1äiradio 88 Mhz lörda-
gar kI14.00~15.00 Pg: 23 45 65-0

Hani~g~n~rradio 98.5 mhz onsda-
g~rkI20.4~~~r;30Pg: 29.00 82-7

Solna närradio.?7.3 mhz Tisdagar
KL 21.39~22:0()Pg:773713-3



VIVE LE FRANCE

ORGANISATION,
SAMMANHÅLLNING

OCH TAKTIK
Dessa verkar vara nyckelorden

för medlemmarna i Front
Nationals ungdomsavdelning i

Marseilles.

Vi var tre glada SD-are som efter en
treveckors semester i Spanien nu var
på väg hem till fosterlandet. Att det
var just i Marseilles som Front
National (FN) fick sitt stora genom-
brott i mitten på 80-talet är inte
svårt att förstå då man åker motor-
vägen genom kåkstäderna i
Marseilles utkanter. Väl inne i
Marseilles möter vi två poliser (de
första icke afrikanska människorna
vi ser för övrigt) som gladeligen
visar oss vägen till FNs partihög-
kvarter.

FNs lokaler är stora och luftiga.
De ligger några våningar upp i en
äldre byggnad i centrala Marseilles.
Efter diverse småprat inbjuds vi att
åka med till FNJs (ungdomsförbun-
dets) lokal.

Gamla garagelokaler
Väl framme blir vi hjärtligt mottag-
na av ledaren för FNJ i Marseilies
som visar oss runt i vad som en
gång varit garagelokaler. De
används nu delvis som lager för ett
vitvaruföretag, men eftersom de har
utrymme över upplåts det mesta
utrymmet till FNJ.

Vi blir av våra generösa värdar
bjudna på mat och dryck, underbart
pärlande vin från Provence och en
hemmagjord risrätt. Samtalet
utvecklas till livfullt utbyte av de

erfarenheter och svårigheter, som
alla nationella råkar ut för när de
ska framföra sina "obekväma" bud-
skap.

Efter lunchen började vi göra
upp planer för dagens "aktion".
Meningen var, att vi skulle dela ut
flygblad på Marseilles stora shop-
pinggata, och budskapet var att få
fransmännen att rösta nej till
Maastrichtavtalet. Ett avtal som
kanske som inget annat kan påver-
ka den vanlige europens vardag.
FN-ungdomarna var pessimistiska.
De trodde inte, att fransmännen
skulle inse vad avtalet egentligen
stod för. Fransmännen påminner
om svenskarna, de tänker med plån-
boken och låter sig skrämmas av
styrd press, s k "sanningssägare"
och experter.

När solen stod som högst på den
azurblå himlen var tiden inne för att
ge sig ut i hettan och strida för vårt
broderparti.

Sjungande Le-Pen
Alla som skulle delta i aktionen tog
på sig färgglada T-shirts med en
fransk flagga på och ett käckt med-
delande på ryggen. Vi gav oss av i
en fartfylld och färgglad kolonn.
Baktill på bilarna hade ungdomarna
satt franska trikoloren, Marseljäsen
dånade passande ur högtalarna,

sjungen av Le Pen, bilarnas fönster-
rutor var täckta med färg-affischer
och klistermärken som skanderade
ut budskapen: "Nej till
Maastricht", "Jag älskar Frankrike
- därför röstar jag NEJ!" med
mera.

Bilturen genom Marseilles cen-
trala delar gick i ett tempo som
skulle få en trafikpolis att gråta
blod, men som tur var gick allting
bra.

På väg till affärsgatan sätts vi in i
taktiken. Mitt på gågatan åker
bilarna tätt efter varandra med
endast förarna i. Bilarna kör sedan i
samma tempo som dom som delar
ut flygbladen. De fyra "största"
FNJarna bildar en anonym skydds-
grupp som rör sig i ett förbestämt
mönster.

Flygbladsutdelningen går bra
och vi samlas åter i bilarna för att
bege oss till en presskonferens inför
en debatt om Maastrichtavtalet.

Debatten äger rum på ett vackert
beläget strandhotell men tyvärr var
vi tvungna att resa vidare. Men vi
vill definitivt rekommendera alla
nationella som är i närheten av
Marseilles att besöka FN och FNJ.



U T R I K E S

JUGOSLAVIEN, En SARGAT
OCH SPLlnRAT LAND!

rades allt mer efter västli-
ga normer så hördes pro-
tester från bland annat
Kroatien och Slovenien,
som ansåg att de försörjde
hela Jugoslavien själva,
medan Serbien inte tog sin
del av ansvaret för att
hjälpa till med ekonomin.
Detta i sin tur ledde till att
kroatiska och slovenska

rat över, att det består av
flera delstater förrän nu,
när kriget bröt ut för över
1 år sedan. Detta visar
svårigheterna med att pla-
cera olika folkslag som
skiljer sig åt etniskt, religi-
öst, kulturellt, m mtillsam-
mans. Detta leder till mot-
sättningar när det tas upp
så att Jugoslaviens
omstridde diktator Tito
styrde landet med järn-
hand. Men eftersom
Jugoslavien demokratise-

politiker ansåg att en fri-
görelse från Jugoslavien
var den enda bra lösning-
en på delstaternas pro-
blem. Men framför allt är
den etniska faktorn av
avgörande betydelse för de
självständigh etssträ vanden
som nu fått "landet" att
brinna i ett inbördeskrig.
När ska våra politiker lära
sig något av de ständiga
konflikter som hemsöker
vår värld, där folk inte fått
nationell suveränitet?

AMERIKAS 5UU-ÅRSDAG,
EN TRAGEDI ATT MINNAS.
mDen fjärde juli i år var det
~500 år sedan Columbus
upptäckte Amerika. En av his-
toriens grymmaste stölder aven
kontinent startade därefter.
Indianerna, splittrade och under
allt för lång tid omedvetna om
att deras land höll på att tas .
ifrån dem , fick betala det hög- Christopher Columbus
sta tänkbara priset. Idag är indianfolken förpassade till
läger och drömmen om att någonsin få tillbaka sitt
land har för alltid slocknat. Hoppas att några svenskar
kan öppna ögonen nog för att första att samma sak
håller på att hända även här hemma!

EES-OMRÖSTNINGEN I
SCHWEIZ SLUTADE JA.
mI en mycket jämn omröstning valde Schweizarna att
_behålla sin suveränitet över sitt eget land. Ett intres-
sant faktum är att resultatet följde språkgränserna så att
de fransktalande röstade ja medan de tyskspråkiga rösta-
de nej.

Man får dock medge att omröstningen blev minst sagt
jämn. Trots att Schweiz har 6,6 miljoner invånare skilde
det bara 23 000 röster mellan de båda sidorna.

Hur påverkar detta oss svenskar?
Det kan vi än så länge bara spekulera i. Organisationen
Nej till EG har redan krävt att även vi svenskar ska få
folkomrösta om vi ska godta EES-avtalet. Naturligtvis
ansluter vi SD:are till deras krav, eftersom vi anser att
svenska folket alltid ska ha en möjlighet att uttrycka sin
åsikt i viktiga och framtidsavgörande frågor.

Så här efter Frankrikes EV-ja härom månaden får vi
nog vara tacksamma även för denna knappa seger för
fortsatt existens även för mindre stater. Tack Schweiz!

REPUBLIKANERNA I
NYA VALFRAMGÅNGAR.

Den senaste tiden
har vi sett ett allt
tydligare folkligt
motstånd mot inva-
sionen av s k flyk-
tingar till Tyskland.
En nyligen publice-
rad undersökning
visar att 25% av
ungdomen Tysk-
land sympatiserar
med s k "högerextre-
ma partier". I det
forna Östtyskiand är
siffran ännu högre. I
kommunalvalet i
Passau i minen av

september fick Republikanerna ca 11% av rösterna.
Veckan därefter fick partiet 11% i Bonn. Förra gången
det var kommunalval där fick REP 5,5% av rösterna.
En klar och tydlig framgång, alltså. För övrigt kan
meddelas att REP har ungefär samma inställning till till
EV som Front National och Sverigedemokraterna, med
andra ord mycket kritisk.



ULTI A
THULE

Det populära nationalromantiska bandet Ultima Thule från Nyköping har nu släppt
en ny LP/CD. Den heter "För fäderneslandet", en titel som väl beskriver textinne-

hållet i låtarna. Här följer en kort recension av låtarna:

POLTAVA: Stark inledning. En låt
som växer med tiden. Beskriver
det ödesdigra slaget då vår stor-
maktstids öde beseglades.

ÄNGLAMARK: Härlig upprockning
av Taubes gamla melodi.
Angeläget miljöbudskap.

PSYCHO KIL LER: Handlar om vål-
det och brottsligheten i samhället.
Tjutande sirener bygger upp stäm-
ningen. Speciellt refrängen är
stark, rent musikaliskt.

STOLT OCH STARK: En av skivans
höjdare, främjar kampanda och
uthållighet.

DU GAMLA DU FRIA I: Ny version
av nationalsången. Bra fart och
mer ''polerad'' än den första från
EPn "Sverige, Sverige fosterland".

BESTEN: Kanske inte någon av de
bättre låtarna.

RAIN: Rockig låt, liknande en del
av låtarna på baksidan av "Svea
hjältar".

SCHOTTIS pA VALHALL: Säkert en
blivande klassiker. Upprockning av
Ulf Peter Ollrogs gamla schlager
för tankarna til/"Mora träsk".
FÄDERNESLAND: Skivans bästa
hit, underbar melodi Stark foster-
ländsk text lämnar knappast någon
oberörd.
DRAKSKEPP: Tempofylld låt om
vikingarnas härjningsresor. Klart
godkänd.

LONELY BOY: Thule är ju alltid
Thule - Bra sång och spel men har
den egentligen på skivan att göra?

THE OLD ONE KNOWS: Mjuk
inledning som bryts av tuffare ton-
gångar. Växer med tiden!

ALDRIG SLAV.' Rebellisk text,
manar till kamp. Versen känns
starkare än refrängen.

BE MY BABY: Se Lonely boy ...
DU GAMLA DU FRIA II:
Stämningsfylld avslutnin,. med vår
älskade nationalsångs mer okända
två sista verser.

SOM HELHET: Thule går trån klar-
het till klarhet. Skivan är ett måste
tör varje sann patriot. Och den går
att lyssna på om och om igen.
Liksom törra skivan "Svea Hjältar".
Om Du är intresserad av ovanstående
skiva och annan nationell musik kan
Du höra av dig till SO på telefon
08 - 641 20 11 för vidare information.



PARTIBUTIKEN
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Produkter från SD-Sollentuna.
. T-shirt (se bild till vänster) i blå,

gul, svart tryck. pris 90:-
Ange storlek (L, XL)

S V E R I G Självhäftande klistermärken

S V E R' G med bia texten "Jugoslavien idag,' ',' I", E Sverige imorgon" 100 st 65:- 50 st 35:-F O S T E R L A N [ Använd SD-Sollentunas PG 52 7048 - 3

GLÖM INTE ATT DU KAN KÖPA
GAMLA KURIRER

T-TRÖJOR FRÄN
RIKSORGANISANISATIONEN

med följande motiv:
Tl Nationell solidaritet,
T2 Sverige-fädernesland,
T3 Träna för sverige
T4 Rör inte mitt land,
T5 Sverige (med flagga)
T6 Ultima Thule.

PRIS PERSTYCK 120:- ANGE STORLEK L, XL

Bunt med 100 blandade
klistermärken. 60 kronor

DE 10 FÖRSTA
NUMREN FÖR ENDAST 100 KRONOR

Videofilmerna om och med Sverigedemokratema
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Ultima Thules "Svea Hjältar" på CD Pris: 129 Kr. ink!. frakt + porto

Hör av dig till OIN
kommunförening -
oln stöd behövs!

SO-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge

SO-Dals Ed
Angshögevägen 6
66800 Ed

SO-Eskilstuna
Box 2071
630 02 Eskilstuna

SO-Göteborg
Box 300 36
400 43 Göteborg
Tel:031-417244
Fax: Ring först!
Pg: 38 05 85-0

SO-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Pg: 29 00 82-7

SO-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge
Pg: 2041 93-7

SO-Höör
PL 831 Stenskogen
24336 Höör
Pg: 437 95 76-4

SO-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
Pg: 68 95 14-8

SO-Karlstad
Box: 5165
650 05 Karlstad

SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SO-Malmö-Burlöv
Box 14022
20024 Malmö
Pg: 42 3812-7

SO-Norrköping
Box 9015
600 09 Norrköping
Tel. 011-146872
Fax. 011-144761
Pg: 36 28 04-7

SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
P.G: 52 70 48-3

SO-Solna-Sundbyberg
Box 8011
171 08 Solna
Pg: 77 3713-3

SO-Sundvall- Timrå
Box 3
86040lndal

SO-Växjö
Box 489
351 06 Växjö
Tel. 0470-82858
Pg: 39 27 25-8

SO-Örebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel. 019-24 05 17
Pg: 480 99 96-4



••
SD OCH FORSVARET
Att nedrusta ett försvar går fort. Att bygga upp ett dugligt försvar tar betyd-
ligt längre tid. Om det under vår föränderliga och svårförutsägbara tid skulle
uppstå ett snabbt krigshot mot Sverige, då ska ingen gå invaggad i den fal-
ska tron, att vi på ett ögonblick skulle kunna ställa ett funktionsdugligt för-
svar på fötter. Då är det redan för sent.
Den snabba regementsnedläggning som nu sker, indragandet av repeti-
tionsövningarna, förkortad militärtjänst för många, sämre utrustning, etc
innebär en chanstagning med den framtida säkerheten, som kan få värre
följder än de flesta idag anar. En stärkt nationalism i samhället skulle även
utgöra en viktig ingrediens för att forma en god försvarsanda hos det sven-
ska folket.

SD vill bland annat:

• Öka försvarsanslagen från den nuvarande nivån. Detta kan
delvis finansieras med svensk vapenexport.

• I soldaternas utbildning återinföra den fosterländskhet och
nationella anda som fortfarande fanns på 50-talet.

• Stoppa nedläggningen av svenska regementen och återupprätta
flera av de som nedlagts.

• Upprusta försvaret så att neutraliteten och vårt nationella
oberoende kan hävdas.

/'"

Låt inte det svenska försvaret utarmas till en omodern och svag
arme utan chans att fullgöra sin uppgift. SD står för ett försvar som

kan garantera vår trygghet och vårt nationella oberoende.


