


Kara lasare ••Ett nytt ar har borjat. Vi hade tyvarr inte mojlig- ••het att ge ut nagot nummer under hosten, som •
det stod i foregaende nummer. Laget ar nagot :
battre nu, och optimistiska som vi ar vagar vi •
lova att nasta nummer atminstone kommer ••
under varen. Det finns relativt gott om material, ••och jag vill passa pa att tack a i synnerhet vara •
fotografer, som flitigt sant in bilder de tagit pa :
olika aktiviteter. Vi har nu ett ganska stort bil- •
darkiv. Men sand garna in fler bilder som lampar :
sig som omslagsbilder. ••Maria Leissner har som bekant avgatt som •
ledare for Folkpartiet. Eftertradaren Lars:
Leijonborg har en svar uppgift framfor sig. Enligt •
en gallupundersokning lag Fp pa 3,65%. Det gar :
alltsa inte att utesluta mojligheten att partiet aker ••ut ur riksdagen 1998. Det skulle sannerligen vara •
en historisk handelse. Partiet har forvisso inte ••
mycket gemensamt med det Folkparti som bilda- ••des 1895 och lange var det storsta inom svensk •
politik och som gick i braschen for den allmanna ••rostrattens inforande. Dagens Folkparti visar ett •
ytterst starkt ointresse, for att inte saga forakt :
for allmanhetens asikter i for landet viktiga fra - ••gor, och maste anses ha svikit sina valjare saval •
som det egna folket. Om man ar for ED och det ••mangkulturella valdssamhallet, har man nog i •
dagens lage en otacksam uppgift nar man forso- :
ker vinna stod for sin politik. Dock, an bor vi •

•inte rakna ut Folkpartiet. Det stod det saknar •
hos valjarna kompenseras mer an val av det :
inflytande det har inom etablissemanget i allman- •
het och massmedia i synnerhet. :

Trots sin viktiga historiska roll och akt- ••ningsvarda insatser i var demokratis barndom ar •
det nu hog tid att Folkpartiet, som numera knap- :
past gor skal for sitt namn, byts ut mot en ny •
kraft i svensk politik, en kraft som utgatt fran •
folket och som verkligen lyssnar pa dess asikter.
Den rollen kommer Sverigedemokraterna att
fylla.

SD-Kuriren onskar Lars Leijonborg lycka till i
sin valdiga och otacksamma uppgift att samla
partiets glesnande valjarkar. Det kan han sanner-
ligen behova.
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Jansson
har ordet
Baste lasare!
Tider skifta och yrkeskategorier upp-
star och forsvinner. Man skall darfor
inte forundra sig over att maktens olika
aspekter; sjalvhavdelse, ideutbyte, gra-
den av indirekt styre, fiktiv kontra reell
makt, m fl, forandrar sig over tiden.
Att maktens aspekter hela tiden forand-
ras innebar dock inte att de ar opaverk-
bara. Folkstyret som ideal ar urald-rigt.
Den lika rostratten bland alia svenskar
var sjalvklar i det forkristna samhallet
med attgemenskap och allting. Lika
sjalvklar ar den som ideal i vart med-
borgarsamhalle. Lit vara att epoken
dar emellan med egenmaktiga kungar
inte gay mycket plats for folkstyret nar
det galler stats- eller kronoangelagenhe-
ter, ehuru traditioner som t.ex.
konungavalet vid Mora sten anvandes
som alibi. En maktfakror som inte fore-
kommit i de tidigare epokerna utan
enbart forekommer nu ar vad som traf-
fande kallats den tredje statsmakten:
Massmedia. I ett samhalle med stora
kommuner, geografiskt spridda slakter
och overgripande komplicerade beslut
genom en indirekt demokrati har infor-
mationsbearbetningen kommit att fa
alltmer sjalvgenererande mojligheter.
Kartellbildningen inom varu- och
tjansteproduktionen, dar folket
stundom forvagras ett marknadsbe-
stamt pris, har fatt en motsvarighet
in om informations- och ideformedling-
en. Samhall-eliga problemstallningar
belyses darfor inte sa forutsattningslost
som en levande demokrati skulle beho-
va. Tyvarr vet vi nog alia att en sadan
kartell existerar inom media med ett
oskrivet kontrakt att forstora allt nega-
tivt som drabbar invandrare, allrahelst
om det ar svenskar som fororskat
detta, samt forminska eller helt dolja de
negativa foljder som drabbar svenskar-
na i aktervattnet av invandringen.

Pressetiken som sager att alia skall
fa komma till tals och att fakta skall
kallsakras har fatt stryka pa foten
manga ganger for ren kampanjjourna-
listik. Av lattforstaeliga skal har det
varit ganska tyst om detta forhallande,
det att invandringsdebatten har varit

styrd med strama tyglar.
Vid ett fatal tillWlen har
merodiken avslojats. Att
uppmana till en kritisk
hallning till massmedia
genom att belysa dessa
exempel ar behovligt.

1. (Kalla: Civil-
departementets
arbetsplan 1994.09.04.
Ungdom mot rasism).
Arbetsplanen ar ett rug-
gigt exempel pa hur manga av dagens
makthavare ser pa medborgaren i
gemen, och dessutom ett exempel pa de
intima kontakterna mellan vissa politi-
ker och tunga media. Den departe-
mentsledda kampanjen uppger i planen
att problemet inte ar att sprida kun-
skap utan att forandra medborgarnas
beteenden. Den basta metoden ar enligt
kampanjmakarna den betingade reflex-
en (Pavlovs hund). TV-mediet i sin hel-
het och betalda annonser i press, mm
skall med hjalp av medelmattiga kandi-
sar skapa en allman kansla av att det
antinationella beteendet ger mindre
personliga fordelar. Arbetsplanen
andas cynism och forakt for en levande
folkopinion.

2.(Kalla: Ledarartikel Ostgota
Correspondenten 1996.03.08) Den
invigde H Magnus Karaveli avslojar
hur, pa ett mote med publicistklubben,
radions ekoredaktion, TV-nyhetsredak-
tionerna och kvallstidningarna skryter
med att de lurat svenska folket angaen-
de ett i verkligheten nastintill obefint-
ligt folkligt stod for de sk Aselekurder-
na. Att radiolagen kraver saklighet och
objektivitet tycks de helt ha lagt at
sidan.

Nar kampanjerna gar galler det att
halla i hatten och tanka sjalvstandigt.
Man bor fraga sig om trovardiga kallor
presenteras, starka intressen finns av
vilka media ar beroende, eller om medi-
aetablissemanget sjalvt uppvisar sub-
jektivitet i amnet. Nar media vinklar
efter ideologiska hansyn, anvands en
metod som kallas rasterteknik. Mallar
laggs over informationen for att
avskarma alia ideologiskt icke onskvar-

Mikael Jansson, ordforande i SO
Foto: Steve Larsson

da delar. En sadan bild som behandlats
med ett raster uppvisar ett sken av att
aterge hela verkligheten. Var och en
bor lara sig vilka journalister som
anvander raster och i vilka situationer.

Vi minns den oerhorda "rasistvag"
nar den sjuke mordaren namnd "laser-
mannen" (en brottsling dar aklagaren
enligt var mening borde pladerat for
dodsstraff) utforde sina dad. Media
forsokte fa det till att grupper av rasis-
ter angrep invandrare over hela landet.
Sa var inte ails fallet. Daremot forstod
flera invandrare reflexmassigt att stam-
ningen medgav att uppdiktade attentat
och angrepp okritiskt kunde fa
genomslag i media.

Ayen pa varldsarenan forekommer
aktiv lognjournalistik. Amerikanska
reklambyraer kan mot betalning skapa
fantasiinformation som andrar folkopi-
nioner och paverkar tagandet av vikti-
ga politiska beslut. I USA forekomer
desinformation som t.o.m. kan chocke-
ra en svensk. Ett brett och hogljutt
mediaspektrum dranker tillrattalaggan-
den som inte har starka intressen
bakom sig. Manga logner skoljer in
over Sveriges granser som maste till-
kannages utan vederhaftiga kommenta-
rer eftersom resurser inte finns att
granska kallorna, brist pa korrespon-
denter, ete. Media har kommit att
sjalvt alltmer lagga upp dramatiken.

Andraplansfigurer i den verkliga
ide- och konstruktionspolitiken lyfts
fram om de passar teatralt. Under sada-
na substanslosa politiker finns dock all-
tid falluckan. Mona Sahlin ar ett exem-
pel. Hon kunde val falla.

Det tycker undertecknad.
MIKAEL JANSSON
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Terna massmedia:

~~Godpublicistisk sed"
Om pressens etiska regler

Den svenska tryckfrihetens traditioner daterar sig tillbaka till 1766 ars tryckfrihetsfOrordning, den alds-
ta i varlden. Den svenska pressen har haft, och har, en stark stallning som ingen regim pa allvar kunnat
hota. Med ratta har Sverige och svenskarna kunnat vara stolta over sin vidstrackta yttrandefrihet och

ratt att genom pressen kunna kritisera den gallande ordningen, en lyx som ar langt ifran sjalvklar i
andra delar av varlden.

Att kritisera en ordning som omhuldas av landets likriktade massmedia kan emellertid vara svarare. De
personer som vagat kritisera invandringspolitiken och det mangkulturella samhallet finner snart att det
annu pa troskeln till det 21:a arhundradet kan vara forenat med stora problem att framfora obekvama

asikter.
SD-Kuriren presenterar i denna artikel de pressetiska reglerna och nagra exempel pa hur de efterlevs av

dagens massmedia.
Begreppet "god publicistisk sed" ar en
sammanfattning av de etiska reglerna
for massmedia som alla etablerade tid-
ningar erkanner sig till. De pressetiska
reglerna gays forst ut 1923 av publi-
cistklubben. Darefter har vissa and-
ringar och modifikationer gjorts med
hansyn till ny teknik och tidens krav.
De pressetiska regler som finns angiv-
na i anslutning till denna artikel ar
den senaste versionen, ett utdrag ur
"Spelregler for press radio TV", utgiv-
na 1995 av Press ens Samarbetsnamnd.
Denna skrift anvands som sagt av alla
etablerade massmedier, och ingar aven
i kurslitteraturen pa journalisthogsko-
Ian. Det ar tamligen sjalvklara ideal,
och de flesta journalister anser att de
foljer dem.

De som arbetar for invandringskri-
tiska organisationer har dock heit
andra erfarenheter av pressetiken och
den journalistiska idealismen. Det ar
smartsamt uppenbart att bland annat
Sverigedemokraterna tycks sta utanfor
de etiska reglerna. Det verkar som om
dagens journalister ar sa fullstandigt
overtygade om sin egen fortrafflighet
att de inte bryr sig om, eller ens reflek-
terar over huruvida deras rapportering
av SD star i overensstammelse med
"god publicistisk sed".

Nedanstaende tre fall exemplifierar
denna attityd. De ar inte pa nagot satt
unika for den behandling SD fatt utsta
i massmedia, men de hor till de mer
kanda.

"Ge korrekta nyheter"; fallet
Brandeby

"Var kritisk mot nyhetskallorna.
Kontrollera sakuppgifter sa noggrant
som omstandigheterna medger, aven
om de tidigare har publieerats. Ge

lasaren/mottagaren mojlighet att skilja
mellan faktaredovisning oeh kommen-
tarer." Sa star det i de pressetiska reg-
lerna. Hur manga lasare som kunde
skilja mellan faktaredovisning och
kommentarer nar GT intervjuade
Unni Brandeby infor 9 november
1996 kan nog diskuteras. Unni
Brandeby, f.d. hustru till skadespela-
ren Lasse Brandeby (Kurt Olsson) fick
i GT kommentera det stundande SD-
motet till Gustav II Adolfs minne. For
att ge mojlighet at alla medlemmar att
komma forlades motet till den lordag
som lag narmast 6 november, vilket
rakade vara 9 november, arsdagen for
den sa kallade "Kristallnatten" 1938.
Fru Brandeby pastod att SD var nazis-
ter och att det var just Kristallnatten
partiet skulle ut och fira. Trots att
journalisten, och med all sannolikhet
aven fru Brandeby, maste ha kant till
att SD varje ar hedrade Gustav II
Adolf och aven skulle gora sa det aret,
namndes ingenting om detta. Inte hel-
ler gays SD mojlighet att kommentera
saken i artikeln, och fick inte hora
talas om sa ken forran tidningarna
kom ut nasta morgon.

Partiorganisatoren Lars Emanuels-
son tog kontakt med reportern i fraga
for att fa in ett genmale. Trots att den
pastadda anledningen till motet inte
bara var ren smutskastning, utan
ocksa ett grovt sakfel, var det stora
svarigheter for Emanuelsson att fa in
genmalet, som for ovrigt inte var
sarskilt framtradande och knappast
kan ha lasts av lika manga personer
som intervjun med Unni Brandeby.

"Hor bada sidor"; fallet Fredrik
"Strava efter att ge personer, som kri-
tiseras i faktaredovisande material till-

falle att bemota kritiken samtidigt.
Strava oeksa efter att aterge alla par-
ters standpunkter. Var uppmarksam
pa att anmalningar av olika slag kan
ha till enda syfte att skada den som
blivit anmald." Fredrik, som i
Goteborgsposten 15 oktober 1995
presenterades som "fange i Sverige-
demokraterna" utgor annu en dalig
Goteborgshistoria. Fredrik pastod sig
vara en partimedlem som velat lamna
partiet, varvid han stott pa svarigheter
och blivit hotad med att sattas upp pa
dodslistan i SD, VAM och Riksfron-
ten. Inte heller i detta fall fick SD hora
talas om saken forran man kopte tid-
ningen. Reportern hade visserligen
ringt, men namnde da ingenting om
Fredrik eller hans beskyllningar, utan
fragade bara hur man gjorde for att
lamna partiet. Fredriks historia sval-
des helt av tidningen, som aldrig till-
fragade den beskyllda parten.
Partiorganisatoren Emanuelsson fick
in ett genmale pa insandarplats -inte
heller detta utan visst besvar- men hur
en liten insandare star sig mot en stor
artikel med bild over halva forstasidan
ar forstas en oppen fraga.

"Var generos med bemotanden"; fallet
Angelica

"Felaktig sakuppgift skall rattas, nar
det ar pakallat. Den som gar ansprak
pa att bemota ett pastaende skall, om
det ar befogat, beredas tillfalle till gen-
male. Rattelse oeh genmale skall i
lamplig form publieeras utan drojsmal
oeh pa sa satt att de kan uppmark-
sam mas av dem som har fatt del av de
ursprungliga uppgifterna." Fredrik ar
inte den ende "flopparen" (falske
avhopparen) som partiet blivit tvunget
att bemota. I lagom tid innan valet



1994 kunde Sundsvallsborna, och des-
sutom alla Aftonbladets lasare, ta del
av en viss Angelicas skrackhistorier
om forfoljelser och inbrott och annat
som drabbar henne sedan hon hoppar
av partiet. Hon kunde som stod for
sitt pasraende visa upp brytmarken pa
sin ytterdorr och ett skrivblock dar
den pasradde inbrottstjuven hade skri-
vit "BSS". lnte heller denna gang hade
SD blivit tillfriigade om saken. SD-
Sundsvall hade inte hort talas om
Angelica forran de slog upp tidningar-
na pa morgonen, men hon upptacktes
senare pa en videoinspelning friin ett
torgmote i Sundsvall, dar hon syntes
tillsammans med motdemonstranter-
na.

Artikeln fick forstasidan och en
helsida i Dagbladet. En kortare artikel
publicerades aven i Sundsvalls Tidning
och i Aftonbladet. SD-Sundsvalls ord-
forande, Tomas Andersson fick en
liren noris i Dagbladet for att bemota
saken. lnget genmale publicerades i ST
eller i Aftonbladet. Nar journalisten
som skrivit artikeln tillfriigades om
varfor SD inte hade beretts tillfalle att
kommentera Angelicas sagor blev sva-
ret att "hon verkade trovardig".

Att bekampa drakarna
Hur stora utsikter SD hade att fa upp-
rattelse i ovan namnda fall ar natur-
ligtvis svart att saga. Det ar dessutom
svart att anmala, eftersom ingen
enskild Sverigedemokrat har pekats
ur, aven om alla medlemmar naturligt-
vis far lida. Lagen ar utformad sa att
det ar den enskilde som skall skyddas.
Dock, vad man skall gora om man blir
orattvist behandlad i tidningarna ar
att anmala saken till Pressombuds-
mannen. am der ror sig om en inter-
vju eller reportage i radio eller TV
skall man yanda sig till Gransknings-
namnden.

Der ser narurligrvis dystert ut for
den enskilde medlem som genom
massmedias behandling standigt maste
mota andra manniskors fruktan och
avsky. Men det ar viktigt att kanna till
att Den moraliska ratten ar pa SD:s
sida, och att det ar partiets motstanda-
re som berer sig omoraliskt och ode-
mokrariskt i sin rapportering.

TORBJORN KASTELL

Allmanhetens Pressombudsman
Box 12708
112 21 Stockholm
Besbksadress: Kungsholmstorg 5
Tel: 08 - 692 46 00

Granskningsnamnden for radiorrV
Box 244
136 23 Haninge
Tel: 08 - 606 79 70

Press, radio och TV skall ha storsta frihet inom ramen for tryckfrihetsforardningen och
yttrandefrihetsgrundlagen for att kunna rjana som nyhetsformedlare och som granskare
av samhallsliver. Harvid galler dock att skydda enskilda mot of or sky lit lidande genom
publicitet.
Etiken tar sig inre i forsta hand umyck i en formell regelrillampning utan i en ansvarig
hallning infor den publicisriska uppgiften. De etiska reglerna for press, radio och TV skall
vara ett stod for den hallningen.

Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i sam hailer och allmanhetens fortroende for dessa medier
kraver korrekt och allsidig nyhetsformedling.

2. Var kritisk mot nyherskiillorna. Kontrollera sakuppgifrer sa noggrant som
omstandigheterna medger, aven om de tidigare har publicerats. Ge lasaren/mottagaren
mojlighet art skilja mellan faktaredovisning och kommenrarer.

4. Sla vakt om den dokumenrara bilden. Var noga med att bilder och grafiska
illustrationer ar korrekra och inte utnyttjas pa ett missvisande satt.

Var generos med bemotanden
5. Felaktig sakuppgift skall rattas, nar det ar pakallat. Den som gor ansprak pa att
be mota ett pasraende skall, om det ar befogat, beredas tillfalle till genmale. Rattelse och
genmale skall i lamplig form publiceras utan drojsmal och pa sa satt att de kan uppmark-
sammas av dem som har fatt del av de ursprungliga uppgifterna. Observera art ett genma-
Ie inte alltid kraver en redaktionell kommentar.

6. Publicera utan drojsmal Pressens Opinionsnamnds klandrande uttalande i fall
som ror den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten
7. Overvag noga publicitet som kan kranka privatlivets helgd. Avsta fran sadan
publicitet om inte ett uppenbart allmanintresse kraver offentlig belysning.

8. Iaktta stor forsiktighet vid publicering av sjalvmord och sjalvmordsforsok
sarskilt av hansyn till anhorig och vad ovan sagts om privatlivets helgd.

9. Visa alltid offren for bratt och olyckor storsta mojliga hansyn. Prova noga pub-
licering av namn och bild med hansyn tagen till offren och deras anhoriga.

10. Framhav inte berorda personers ras, kon, nationalitet, yrke, politisk tillhorighet
eller religios askadning om det saknar betydelse i sammanhanget och ar missaktande.

Var varsam med bilder
11. Vad som i dessa regler sags galler i tillampliga delar aven om bildmaterial.

12. Bildmontage, retuschering pa elektronisk vag eller bildtext far ej utformas sa att
det vilseleder eller lurar lasaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den ar for-
andrad genom montage eller retusch. Detta galler aven vid arkivering.

Hor bada sidor
13. Strava efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfalle
att bemota kritiken samtidigt. Strava ocksa efter att aterge alia parters standpunkter. Var
uppmarksam pa att anmalningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som
blivit anmald.

14. Tank pa att en person, misstankt for brott, i lagens mening alltid betraktas som
oskyldig om fallande dom inte foreligger. Den slutliga utgangen av en skildrad rattssak
bor redovisas.

Var forsiktig med namn
15. Overvag noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada manni-
skor. Avsta fran sadan publicering om inte ett uppenbart allmanintresse kraver att namn
anges.

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, alder,
nationalitet, kon eller annat, som gar en identifiering mojlig.

17. Observera att hela ansvaret for namn- och bildpublicering faller pa den som
aterger materia let.



Tema massmedia:

Expo-affaren
Tidsskriften Expo har under sitt ett och ett halvt ars verksamhet fatt mycket stor uppmarksam-
het, ett resultat av de nynazistiska attentaten mot tidningens tryckerier och forsaljningsstallen

som agde rum under varen 1996, samt, inte minst, genom massmedias insatser. De som arbetar
med tidningen har kopplingar till militant a vansterrorelser, och atminstone en av dem kan sam-

manknippas med ett flertal vaIdsbrott av terroristkaraktar.
Det hindrar emellertid inte att etablissemanget oreserverat stoder denna markliga tidsskrift.

Den stods av ett stort antal organisationer, bland annat samtliga riksdagspartiers ungdomsfor-
bund, samt av en imponerande samling journalister, politiker, idrottsman, artister och andra
som uppenbarligen inte har nagra betankligheter mot att sta med namn i en tidning som har

kopplingar till vaIdsdad av politisk karaktar. Allmanheten ar dock inte speciellt entusiastisk att
doma av prenumerationsstocken. Aldrig har val en tidning som stods av sa manga lasts av sa fa.

Under april och maj 1996 utsattes ett
tryckeri och ett antal aWirer som salde
Expo for attentat i form av krossade
rutor och sprayade slagord. Detta fick
mycket stor uppmarksamhet i mass-
media, och resulterade i att Expressen
och Aftonbladet publicerade ett num-
mer av Expo som bilaga i sina respek-
tive tidningar. Intressant i samman-
hanget ar en artikel i Journalisten Dr

19/1996, Svenska Journalistforbund-
ets facktidning. Dar beskriver Jan
Froman, redaktionschef pa tidningen
NU, hur det gick till nar Expo blev en
riksangelagenhet. Det var en reporter
pa NU som ursprungligen samman-
stallde materia let om hoten och
angreppen som dittills inte hade upp-
marksammats i massmedia. Tidningen
NU har en veckoupplaga pa blygsam-
ma 8000 ex, och kunde knappast hop-
pas pa att blasa upp en media storm.
Redaktionschefen ringde da "en god
van" som arbetade pa Dagens
Nyheter, och gay storyn till denne.
Salunda blev det en toppnyhet pa DN,
varvid andra medier hakade pa.
Politiker och kanda personligheter
trangdes for att fa tillfalle att synas
genom att uttrycka sin avsky for det
intraffade.

SD-Kuriren delar ovriga massmedi-
as avsky for den typ av valdsdad som
Expo utsatts for, och anser att saken
absolut skulle ha uppmarksammats.
Aven om man tycker att till exempel
de vanstermilitanta sekternas attentat
mot Ja till EU:s lokaler under 1994
borde ha blivit mer uppmarksamma-
de, och att de som fordomde Expo-
attentaten garna kunde ha visat

"Att kanna eller t.o.m. tyeka
att den vita rasen ar under-
lagsen pa alia upptankliga
plan ar naturligt med tanke
pa dess historia oeh nuva-
rande handlingar. Lat den
vita rasens vasterland ga
under i blod oeh lidande.
Leve det mangkulturella ras-
blandade oeh klasslosa eko-
logiska samhallet! Leve anar-
kin!"
Tobias Hiibinette, Expo-journalist

samma hangivenhet i sitt fordomande
av vansterrorelsernas metoder. Men
det intressanta i denna historia ar hur
mycket en enskild journalist med goda
kontakter kan astadkomma om han
drar i de ratta
tradarna.

Tidningen
Journalisten
gay for ovrigt
Expo en grati-
sannons och
uppmanade
andra media
a tt gora lika-
dant.

Frosseri i
svenskhat

Trots det mas-
siva stod och
den valdiga
mangd gratis-
reklam Expo
har fatt, sa
later allman-
hetens entusiasm for denna tidsskrift
vanta pa sig. De flesta prenumeranter-
na kan antas aterfinnas bland journa-
lister, vanstersympatisorer och
invandrarforeningar. Det ar foga for-
vanande, fOr det ar svart att finna en
tidsskrift som sa vallustigt frossar i
svenskhat. All form av kritik mot
invandringspolitiken avfardas som
rasism och nazism, alia organisationer
som framfor sadan kritik beskrivs som
nazistiska. Om organisationerna i
fraga inte sjalva deklarerar att de ar
nazister, eller om de tar avstand fran
nazism, beskriver Expo dem som "for-

tackta nazister". Aven Ny Demokrati
star med pa listan over hogerextrema
organisationer. I det omtalade kalen-
dariet, dar brott, moten och manifes-
tationer med anknytning till "rasism"

redovisas, tas
till och med
sadana saker
som Livets
ords demon-
strationer upp!

Expo har
ayen historis-
ka artiklar om
svensk rasbio-
logi genom
tiderna och
om jude- och
zigenarforfol-
jelser och
kopplingen till
forfoljelser av i
dag.

Vilken
research Expo-
journalisterna

bedriver ar osakert. Man kan anta att
de har nagon medlem i de partier och
organisationer de tar upp i tidningen
som forser dem med bulletiner och
medlemsutskick, och att de prenume-
rerar pa tidningar som SD-Kuriren,
Fri Information och Bla-gula fragor.
Darutover maste nog deras research
betraktas som bristfallig, och i vissa
fall ar det uppenbart att de broderar
ut texten med egna spekulationer och
med rena sagor.

Att fora saklig och demokratisk
debatt ar tydligen inte Expos framsta
prioritet. Nagon debatt- eller ins an-



darsida finns inte. Det ar dessutom
sannolikt tamligen utsiktslost att for-
soka bemota Expo:s pasraenden och
sagor. SD-Kuriren kommer inte att
besvara sig med att bemota tidningen.

Tobias Hiibinette - en foretagsam
anarkist.

Sam Gunnar Tobias Hiibinette ar en
25-arig uppsalabo, adoptivbarn fran
Korea, som arbetar pa Expo. Ayen om
han ar okand for allmanheten ar han
ar langt i fran okand hos polisen.
Hiibinette var lange en aktiv och mili-
tant anarkist som domts till bade
boter och fangelse for olika brott. Han
har bland annat vid ett tillfalle forstort
TV-kablar sa att ett bostadsomrade i
Uppsala blev utan TV. Han ar vidare
en flitig hotbrevskrivare.

Sedan Hiibinette borjade arbeta pa
Expo har han pasratt sig ta avsrand
fran militanta aktioner. Huruvida
detta avsrandstagande ar arligt menat
ar forstas en oppen fraga. Klart ar i
alla fall att han hyser ett djupt forakt
for den Vasterlandska kulturen och att
han i sina uttalanden ger uttryck for
ytterst motbjudande rasistiska tankar.
Ett par av de mest flagranta exemplen
pa hans rasism presenteras nedan:

"Att kanna elier t. o. m. tyeka att den
vita rasen ar underlagsen pd alia upp-
tankliga plan ar naturligt med tanke
pd dess historia oeh nuvarande hand-
lingar. Ldt den vita rasens vaster land
gd under i blod oeh lidande. Leve det
mdngkulturelia rasblandade oeh klass-
losa ekologiska samhaliet! Leve anar-
k· I"tn.
Ur CREOL nr 1/1996

Det torde vara svart att utanfor de
grovsta nazistiska tidsskrifterna finna
liknande exempel pa rasism. Det ar
ocksa skrammande att nagon som ger
uttryck for sadana asikter tillats arbe-
ta pa en tidning som pasrar sig bekam-
pa raSlsmen.

"Enligt min uppfattning ar alia vita
manniskor, oavsett kon oeh samhali-
sklass per definition rasister i egen-
skap av soeialiserade kulturbarare. "
Ur Svartvitt nr 1/1996

Pa annan plats i den artikel ovansraen-
de citat ar hamtat fran sager
Hiibinette att han har va It att verka
har i Sverige for att sa gott det gar
bekampa rasismen. Om han, som
ovansraende uttalande visar, anser att

Lokalen i Scandic Hotell i Norrkoping, dar Sverigedemokraterna holl sitt
arsmote 1995, sag ut som ett slagtalt efter de maskerade anarkisternas
attentat. Tobias Hubinette, sedemera journalist pa Expo, fanns pa plats
och greps som misstankt for attentatet.

rasism inte ar en attityd eller en asikt,
utan att den har att gora med hudfarg,
maste man stalla sig fragan hur det ar
tankt att bekampa rasismen i ett land
vars dominerande folkgrupp i egen-
skap av sin hudfarg ar rasister.
Mahanda har Hiibinette tankt att
enda sattet att bekampa rasismen ar
att utplana alla vita. Man bor ocksa
stalla sig fragan varfor Hiibinette
arbetar for en tidning som stods av sa
manga vita, det vill saga rasistiska
politiker, journalister och artister.
Annu hellre bor man stalla sig fragan
varfor dessa valjer att stodja en tid-
ning vars journalist ger uttryck for
sadana asikter.

Attentatet mot arsmotet -95
ar SD-medlemmarna anlande till

Scandic Hotell en tidig vardag 1995
for att deltaga i 1995 ars riksarsmote,
satt en ung man med videokamera vid
ingangen och filmade de som gick in.
Mannen var en SSU-medlem vid namn
Mattias Flyckt. Han hade, enligt vad
han senare berattade for polisen, rest
till Norrkoping tillsammans med tre
kamrater for att "filma Sverigedemo-
kraterna pa plats". En av de tre kam-
raterna var Tobias Hiibinette.

En timme in pa motet ropade en av
motesdeltagarna "Nu kommer de!"
Ett tiotal svartkladda, maskerade per-
soner sags springa pa den grasslant
som led de fram till lokalens fonster,
vilka satt i markhojd. Alla deltagarna
skyndade sig mot utgangarna. Man

horde ljudet av glas som krossades, ett
ack sa valkant ljud i sam band med
vans terns politiska aktioner.
Attentatsmannen sliingde in gatstenar,
farg och en blandning av saltsyra och
fett. Undersokningsresultatet fran
Statens Kriminaltekniska Laboratori-
urn sade att blandningen "ger otrevli-
ga fratskador i kontakt med hud.
Stank i ogon kan ge bestaende synska-
dor".

Som genom ett under undgick
samtliga motesdeltagare allvarliga ska-
dor. Lokalen forstordes naturligtvis.
Incidenten ar pa inget vis unik for den
militanta vansterns "arbetsmetoder",
och samhallet har sett, och kommer
att fa se mycket mer i samma sti!' Men
det intressanta ar naturligtvis Tobias
Hiibinettes inblandning i saken.
Hiibinette, Flyckt och deras tva kam-
rater greps som misstankta for handel-
sen.

Att kretsen kring Expo i sjalva
verket hyser ett djupt forakt for den
demokrati de pasrar sig forsvara torde
vara uppenbart. Det ar ironiskt att tid-
ningen stods av sa manga kanda namn
inom samhallet, inklusive de folkvalda
politikerna, vilka enligt en av Expos
journalister alltsa ar att betrakta som
rasister. Som demokratisk nationalist
ar man forpliktigad att kasta ljus over
sa sorgliga samhiillsforeteelser som
Expo, en plikt som SD-Kuriren med
denna artikel anser sig ha uppfyllt.

TEXT: TORBJORN KASTELL
BILD: MARTIN KARLSSON



Mediamoguler oeh pressfod
Tredje statsmakten i analys

I det nya sa kallade Informationssamhallet har makten att styra opinionen fatt mycket stor betydelse.
Vi omges dagligen av ett mediabrus dar vi genom radio, TV och tidningar lockas till att kopa en viss
vara, bara en viss sorts klader, lyssna till en viss sorts musik - och, inte minst, att hysa en viss asikt.

Fran sin roll att helt enkelt rapportera till och informera allmanheten har journalistkaren grip it makten
att bestamma vad som skall komma allmanheten till del. Ingen affarsman, ingen kulturbarare och,

framfor allt, ingen politiker kan hoppas pa framgang utan stod fran massmedia. Nar denna makt sedan
koncentreras till allt farre agare uppstar en situation som kan visa sig, och faktiskt ocksa har visat sig,

som mycket farlig fOr demokratin.
SD-Kuriren presenterar i denna artikel den Tredje statsmakten och de som har den makten i sin hand.

I Sverige menas med Tredje statsmak-
ten den statsmakt som vid sidan av
den politiska och juridiska makten
kontrollerar landet. I engelsksprakiga
hinder benamns massmedia Fourth
estate - Fjarde statsmakten eller Fjarde
standet, efter Lords Temporal, Lords
Spiritual och Commons (den varldsli-
ga makten, den andliga makten och
det "vanliga folket"). Oavsett om man
tillerkanner massmedia sa mycket
makt eller inte,
star det anda
klart att makten
over medierna
ar nagot man
bar ta hansyn
till. Detta galler
i synnerhet om
massmedierna,
som i Sverige,
kontrolleras av
ett fatal agare.
Lagger man
sedan dartill att
det svenska
systemet for
presstod sanno-
likt ar det mest
generosa i varl-
den ar det skal
att granska
massmediernas
roll i ett demo-
kratiskt system
roll uppfylls.

annat film, radio, reklam, informa-
tionsteknik, tryckning, sattning,
emballage och video. De har ocksa
inflytande over flera andra tidningar
genom delagande, och i bland genom
att de pa sina tryckerier trycker tid-
ningar som de inte ager.

Familjen Bonnier och Bonniersfar-
ens omfattning och inflytande pa
svensk massmedia, kultur- och infor-
mationsverksamhet saknar fullstandigt

motstycke
Sverige. Enbart
deras tidningar,
Dagens Nyheter,
Expressen och
Dagens Industri
har en samman-
lagd upplaga pa
nastan en miljon
exemplar.
Tidnings AB
Marieberg, det
bolag som ager
Expressen och
Dagens nyheter
(samt aven bild-
byran Pressens
Bild och delar av
Sydsvenska
Dagbladet) hade
ar 1993 en
omsattning pa
over sju miljar-

der. Detta ar dock bara en del av den
valdiga Bonniersfaren. Familjen ager
flera stora bokforlag, som Albert
Bonniers forlag, Bonnier Alba,
Wahlstrom och Widstrand vid sidan

trolleras av ett tiotal koncerner, av
vilka flera aven har intressen inom
etermedierna (radio och TV). Den
utan jamforelse storsta agargruppen ar
familjen Bonnier, som kontrollerar
27,8% av dagspressen. Bonniers nar-
maste konkurrent, Tidnings AB
Stampen som ags av familjen Hjorne
kontrollerar "bara" 8,4% av
dagspressen. I tabellen i slutet av
denna artikel presenteras de viktigaste

Sundsvalls tidning - den storsta av de fyra tidningar som kontrolleras av Kjell
Sundin och Gefle Dagblads-koncernen

agargrupperna och de tidningar de ger
ut. Listan ar inte helt komplett, och
tar enbart upp tidningsagandet. De
flesta pa listan upptagna agarna bedri-
ver ocksa verksamhet in om bland

De svenska mediamogulerna
Den svenska tidningsmarknaden kon-



av ett antal bokklubbar. De ager ett
stort antal vecko- och specialtidning-
ar, som Aret Runt, Damernas Varld
och Illustrerad Vetenskap. Genom
Semic International ger de ut flera
serietidningar och seriealbum. De
bed river omfattande verksamhet in om
distribution och produktion av film;
de ager 47 biografer. De har intressen
in om kabel-TV och kommersiell
radio, och inom sa vitt skilda omraden
som mobler, medicin, fastigheter och
maltidsservice.

Jan Stenbeck, styrelseordforanden i
AB Kinnevik maste

anses som den ~
framsta media mogul en
in om etermedia. Media
ar emellertid inte
Stenbecks framsta
intresse. Kinnevik-kon- ~
cernens omrade ar i
forsta hand forpack-
ningar och forpack-
ningsma terial.
Koncernens
omsattning 1993
var 9,3 miljarder
kronor. TV- och media- '\
delen omsatte ca 2,4 miljarder. ~
Kinnevik ager foljande TV-kanaler:
TV3, TV6, Z TV, TV 1000, FilmMax
och TV -Shop. Den ager ocksa ca 25 %
av TV4.

Att mediaforetag investerar i utlan-
det och ager betydande delar av
utlandsk massmedia ar inget ovanligt;
Bonnier-gruppen ager delar av den
danska tidningen Borsen, och delar av
norska Bergens Tidende; Bonniers har
ocksa borjat kopa mediaforetag i
Estland, Lettland och Ryssland.
Persgruppen ager en finsk radiosta-
tion. Kinnevik-koncernen har aven
den omfattande utlandska intressen;
den ager delar av den norska radioka-
nalen P4, samt 20% av sydafrikanska
Rainbow Television.

Utlandska mediaforetag har aldrig
haft sarskilt stora intressen i Sverige
tidigare, men detta baller pa att and-
ras; 1996 kopte den norska mediakon-
cernen Schibsted half ten av
Aftonbladet. De har ocksa visat sig
intresserade av att overta
Finanstidningen, Dagens Politik och
Arbetet Nyheterna. Schibsteds koncer-
nchef Kjell Aamot har sagt att

Schibsted skall bli det ledande mass-
mediebolaget i Norden Uournalisten
nr 36/1996).

tills - sa vitt det ar bnt - varit att for-
yalta foretaget, och de har inte lagt sig
i sjalva verksamheten. Nar anbuden
skulle laggas pa TV 4, den tredje
markbundna TV-kanalen, undvek
Bonnier liksom de flesta andra tid-
ningsagare att medverka. Men media-
mogulerna har anda inflytande over
TV 4. Bade Jan Stenbeck och Anders
Pers (VLT-koncernen) ingick ar 1993 i
TV 4:s styrelse.

Flera tidningar har i tidernas
begynnelse bildats av politiska partier
fOr politiska syften. A-pressen som
agdes av socialdemokraterna har gatt i
konkurs. Centertidningar finns all-

Mediamogulernas politiska intres-
sen

Av ovansraende torde det sta klart att
om det lilla fatal personer som styr
Bonniers valdiga media imperium skul-
Ie fa for sig att paverka opinionen i en
eller annan riktning, har de helt unika
mojligheter att gora
detta, mojligheter
som ingen politiker,

dagspresen har
:i' den liberala tidnings-7-

() sfaren. Denna ar en
sammanslutning av

liberala tidningar. I
Liberala Tidningars

Kommanditbolags styrelse ingick
ar 1993 sa prominenta mediamogu-

ler som Peter Hjorne, Anders Pers och
Kjell Sundin (se tabell sid 10) saval
som Lennart Bengtsson (ansvarig utgi-
yare for Sodra Dalarnes Tidning,
Mora Tidning, Ludvika Tidning,
Falukuriren och Borlange Tidning)
och Carl-Gustav Carlsson (styrel-
seordforande i Liberala Tidningar KB,
Nerikes Allehanda AB, Liberal
Dagspress Invest KB, Hallandspostens
AB, Forenade Landsortstidningar AB,
FLT Press AB, samt Stiftelsen Forenad
Landsortspress). Hur stor roll denna
lilla grupp av maktiga affarsman haft

over svensk opinionsbildning kan
\'0/ ~\,man bara spekulera i.
~~ Annu sa lange har svenska

mediamoguler inte haft nagra politis-
ka ambitioner, atminstone inte nagra
som markts utat. Men ett exempel pa
vad som i sadana fall skulle kunna
handa utgor Silvio Berlusconi, den ita-

gare,
kulturper-
sonlighet,

eller for den
delen nagot
anna t mediafo-
retag ens kan
hoppas pa att r:..l
komma i nar- "--vv
heten avo
Familjen Bonnier
har uppenbarligen
insett att en alltfor
stark mediakoncentration kan medfo-
ra kritik fran allmanheten och eventu-
ellt atgarder fran staten, och har gatt
forsiktigt tillvaga. Deras roll har hit-



lienske mediamogulen som ar 1994
tog sig in i det italienska parlamentet i
kraft av sitt agande av italiensk TV.

Den internationellt sett framste
mediamogulen maste anses vara den
australiensiske tidningsmannen Rupert
Murdoch. Forutom 37 tidningar, tre
TV-stationer och 30 tryckerier i
Australien, ager han flera tidningar
och tryckerier i England - bland annat
den beromda The Times - samt atskil-
liga tidningar, forlag, tidsskrifter och
tryckerier i USA, samt elva olika TV-
och filmbolag, bland vilka kan nam-
nas 20th Century Fox.

Presstodet
Som tidigare namnts ar det svenska
systemet for presstod sannolikt det
mest generosa i varlden. Budgetaret
1995/96 omfattade det totala pressto-
det ca 480 miljoner kronor. Syftet
med presstodet ar att sakerstalla
mangsidighet och pluralism in om
pressen genom att hjalpa tidningar
som inte klarar av sin verksamhet
utan statligt bisrand.

Det finns tre olika former av
presstod; driftstod, utvecklingsstod
och distributionsstod. Driftstodet ar
det viktigaste. Det utgjorde budgetaret
1995/96 406 miljoner kronor.
Villkoren for att fa driftstod ar bland

annat att tidningen maste ha minst
2000 prenumeranter, att den inte far
ha mer an 50% annonser, samt att
den maste ha en av presstodsnamnden
faststalld mangd redaktionellt innehall
(text och bild) per ar. Det lagsta drift-
stodet ar 1688000 kronor per ar.

Utvecklingsstod beviljas av sarskil-
da skal for tidningar i konkurrensmas-
sigt underlage som vill gora invester-
ingar. Endast tidningar som uppbar
driftstod kan beviljas utvecklingsstod.

Distributionsstodet ar ett stod som
lamnas for varje exemplar av en tid-
ning som distribueras till prenumeran-
terna. Det uppgar for narvarande till
9,25 ore per exemplar.

Vissa tidningar uppbar synnerligen
omfattande presstod, trots att de i
bland ingar i stora mediakoncerner.
De storsta mottagarna av presstod ar
1995 var Arbetet och Svenska
Dagbladet, vilka fick drygt 48 miljo-
ner vardera i presstod. Bonnieragda
Dagens Industri och Dagens Nyheter
ar for stora for att fa driftstod, men
genom sin blotta storlek uppgar deras
distributionsstod till sammanlagt 7,7
miljoner; mer an fern ganger sa myck-
et som mindre tidningar far i driftstod.
Det finns definitivt anledning att ifra-
gasatta den valdiga
Bonnierkoncernens behov av skattefi-

nansierade presstod.
Vi har under nittiotalet sett fram-

vaxandet av flera mediajattar, in om
Sverige saval som utlandet.
Bonnierkoncernen har pa tva ar okat
sin andel av den svenska dagspressen
fran 23,2% till 27,8%. Det finns inget
som tyder pa att trenden mot ett agan-
de koncentrerat till allt farre personer
kommer att yanda inom overskadlig
framtid. Om mediamogulerna skulle
fa politiska ambitioner, eller om de
redan har det, ar det i deras hand och
inte hos politiker eller valjare som den
sanna makten ligger. Det ar omojligt
att saga hur manga ganger dessa agare
har dikterat vad som skall komma all-
manheten till kannedom, och hur den
politiska debatten skall foras.

TEXT OCH FOTO:
TORBjORN KASTELL

TECKNING: AKE OLSSON

Foljande kallor har anvants till denna
artikel:
Hadenius, Stig: Massmedier
Hadenius, Stig/ Anderberg, Gustaf:
Vem ager vad i svenska massmedier?
Presstodsnamnden: Dagspressens eko-
nomi 1995
Svensk forfattningssamling

Sveriges storsta tidningsagare
Agare Andel av dagspressen (1993)

Familjen Bonnier
Peter Hjorne

27,8%
8,4%

SvD-Huvudstadspress
Familjen Ander

4,8%
4,1%

Centertidningar AB
Ostersunds-
Norrtelje Tidning,
Tidning
Kjell Sundin

Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter
Goteborgsposten (delagare i ett flertal andra tidningar,
som GT, Sydsvenska Dagbladet, Nerikes Allehanda)
Svenska Dagbladet
Nya Wermlands-Tidningen, Filipstads tidning,
Enkopingsposten, Arvika Nyheter, Saffle Tidning,

ordvastra Skanes Tidningar, Tidning for Skaraborgs
Lan, Karlskoga Tidning, Nya Kristinehamnsposten,
Skaraborgs Lans Allehanda, Hjo Tidning, Fryksdals
Bygden.
jonkopingsposten, Smalandstidningen, Varnamo
Nyheter, Smalanningen, Skovde Nyheter, Falkopings
Tidning, Skaraborgs Lans Tidning, Vastgotabladet
Sodermanlands Nyheter, Hallands Nyheter,

posten, Lanstidningen Sodertalje,
Nynashamnsposten, Lidingo

Gefle Dagblad, Sundsvalls Tidning, Ljusnan, Ornskolds
viks Allehanda.
Vestmanlands Lans Tidning, Bargslagsbladet, Sala
Allehanda, Avesta Tidning, Fagerstaposten,



Lokala medlemsbulletiner
Pa flera hall i landet har Sverigedemokraternas kommun- eller distriktsavdelningar tagit initiativ till

egna, lokala medlemsbulletiner som komplement till riksbulletinen. N agra av dem haller sa hog kvalitet
att de fortjanar att uppmarksammas aven av medlemmar i ovriga landet. SD-Kuriren presenterar har

ett urval av de bulletiner som produceras lokalt .

.4f!' .4f!' Klart god- ~,Ni kan nog battre
~ ~kant ~

.-.- Godkant - men ~ Och hur lange har
~ med utrymme for ' du jobbat pa

forbattringar EXPO?

~, ~, ~, ~,......--;r ......--;r .....--;r .....--;r Exem pIariskt.

Facklan, SD-Uddevallas bulletin maste
betraktas som den basta av de lokala
bulletiner som ges ut i lander. Bade i
fraga om starlek, innehall och utgiv-
ningsfrekvens sUr den allt annat som
produceras lokalt. Den ligger pa 18 -
24 sidor och kommer ut varannan
manad, och satter i det avseendet sjal-
vaste SD-Kuriren i skuggan. Den inne-
hailer rap porter fran hela landet som
kan vara av intresse for partiet, ofta
skrivet i raljerande, underhallande
ton; Facklan har faktiskt lagt in ett
generost matt humor i sin bulletin,
nagot som man annars i stort sett sak-
nar i partiets tidningar och medlemsb-
lad. Som sraende inslag i Facklan finns
den politiskt korrekte Folke P. Artist
som alltid har samhallsanpassade
kommentarer i sin pratbubbla.
Michael Alonzo har med sina uttalan-
den givit Facklan mojlighet att i de
senaste numren ha en sarskild sida
med de mest frapperande exemplen pa
svenskforakt.

Men Facklan innehaller ocksa
manga historiska artiklar om allt fran
Sveriges stormaktstid till kommunis-
mens illdad. Flera artiklar har lokal
anknytning, da det ju ar en lokalbulle-
tin. Har kan man lasa om lokala hjal-
tar som Uddevallabon som stupade i
Finska vinterkriget, eller om den gang-
en 1940 da det svenska luftvarnet skot
ned ett tyskt stridsflygplan vid
Uddevalla.

Ayen om det verkar som om
Uddevallas medlemmar snart far beta-
la for att aktivisterna bakom Facklan
skall kunna fortsatta ge ut bulletinen,
ar det anda mycket imponerande att
man kunnat ge ut ett medlemsblad av
sa hog kvalitet helt gratis. Om nagon
kritik skall riktas mot Facklan sa ar

det att utformningen och layouten kan
vara val enkel. Manga sidor ar helt
enkelt maskinskrivna, och tidningen i
sig ar bara hophaftadi ena hornet.
Men, nar innehallet hailer sa hog kva-
litet bor inte rent utseendemassiga till-
kortakommanden berova Facklan sina
valfortjanta fern facklor

Sveabulletinen
~' ~' ~':;r :;r :;r
Sveabulletinen ar SD-Uppsalas med-
lemsblad. Aven om den "bara" har
AS-format sa maste den raknas som
den snyggast gjorda bulletinen. Den ar
ordentligt haftad (till skillnad fran de
fiesta bulletiner som bara har en nit i
ovre hornet) och den har gott om bil-
der. Det mindre utrymmet medger inte
nagra langre artiklar, men det som
star skrivet ar av hog kvalitet. I likhet
med Facklan har Sveabulletinen insett
humorns yarde, och har en sraende
avdelning, Var galna vdrld, dar man
rapporterar fran antirasistjippon eller
presenterar de senaste cita ten fran
invandringsforesprakarna, for bisarra
for att man skall kunna annat an
skratta.

Sveabulletinen kommer ut fyra
ganger om aret.

Den stolte karolinen
,p,~' ~'~~ry
SD-Dalarna ger ut Den stolte karoli-
nen som genom forandringarna i SD:s
regionsindelning skall komma att bli
medlemsblad aven for Vastmanland
och Varmland. Karolinen ar i fraga
om stil och layout mycket lik riksbul-
letinen. Den ar dock generosare med
bilderna, och haller pa det hela taget
hog kvalitet. Artiklarna ar valskrivna
och intressanta; till skillnad fran andra

bulletiner som lagger star tonvikt pa
aktivistrapporter och historiska artik-
lar, innehaller Den stolte karolinen
flera artiklar av debattkaraktar som
tar upp ideologi och samhallsfragor.
Dessutom har SDU en egen avdelning.
En annan sak som skiljer Karolinen
fran andra bulletiner ar att man satter
ut byline (artikelforfattarens namn),
vilket gor den mer fortroendeingivan-
de.

Vastbulletinen
~' ~h

~~
Denna bulletin gar - tyvarr mycket
oregelbundet - ut till medlemmarna i
Goteborgs och Bohus, Alvsborgs,
Skaraborgs och Hallands Ian. Den ar
gjord i AS-format. Den ar typografiskt
sett omsorgsfullt och snyggt gjord,
men den ar ratt tunn och innehaller,
med undantag for en teckning och en
flagga, inga bilder eller illustrationer.
Den verkar i forsta hand vara ett
informationsblad. Men den fyller helt
klart sitt syfte som lokalt medlemsb-
lad.

Skanebladet
.,p' .p'~ry
Skanebladet ar medlemsblad for Skane
och Blekinge. Det ar tunt - det exem-
plar SD-Kuriren fatt till paseende ar
faktiskt bara ett blad. Det betyder att
man i princip bara har plats for aktivi-
tetsrapporter. Emellertid har man lagt
in ett par bilder, och ett langre referat
fran nationaldagsfirandet i Ystad. Den
lokala valfonden presenteras likasa.

Skanebladet har en bit kvar till
Facklans niva, men det fyller dock sitt
syfte som informationsblad.

TORBJOR KASTELL
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Gustav Adolfsdagen infaller som
bekant den sjatte november. I ar ham-
nade dagen mitt i veckan, och forsta
lediga dag darefter var lordagen den
nionde. Da samlades en stor skara
Sverigedemokrater fran goteborgstrak-
ten och sydvastra Sverige for att fira
den duglige kungen, som desslltom ar
staden Goteborgs grundlaggare.

Hatartikel i GT
Forst hade SD ett mote
Brunnsparken. Det hade foregatts av
liingt tillsdndskrangel, och nagon
vecka fore motet hade GT en hat- och
hetsartikel mot SD (se sid. 4), dar
Unni Brandeby pastod att vi var nazis-
ter som var ute for att fira
Kristallnatten! Artikeln ar ett riktigt
lagvattenmarke i alla avseenden.

Kristallnatten har blivit en benam-
ning pa natten mellan den 9 och 10
november 1938, da en centraldirige-
rad va Ids vag drabbade Tysklands
judiska befolkning. Som om det var
nagonting for oss att fira! Men det
finns ju alltid nagra manniskor som
litar pa skribenten och svaljer uppgif-
terna.

Lars Emanuelsson lyckades efter
stora bemodanden fa in en replik pa
Brandebys exempellosa logner, men
givetvis fick den ingen framtradande
plats i tidningen.

Lyckat mote i Brunnsparken
Med tanke pa all negativ publicitet
maste utomhusmotet betecknas som
en mycket stor framgang. Mikael
Jansson hall ett tal, dar han fran
demokratiska utgangspunkter gick till
angrepp mot antidemokratiska rorel-
ser sasom nazism, marxism, anarkism
och fundamentalistisk islam. Han tala-
de dock inte for forbud mot nagon
politisk eller politisk -religios rorelse. I
en framtida krissituation maste kanske
demokratin forsvara sig, menade han.
Men an sa lange racker det med sam-
hallets vanliga lagar.

Jansson betonade eftertryckligt
allas ratt att framfora sina asikter.

9 novem el

Under utomhusmatet i Brunnsparken hall Mikael Jansson ett innehallsrikt
tal, dar han bland annat angrep odemokratiska rarelser

Yttrandefrihet och motesfrihet blev
dagens tema. Jansson hyllade dagens
festforemal, Gustav II Adolf. Han
betonade - pa tal om demokrati - att
gamla kungar maste ses mot bakgrund
av sin tid. Och sedd sa ar
Gustav IIAdolf i sanning yard att hyl-
las!

Jansson tala de darefter om Sveriges
djupa kristillsrand och om socialister-
nas vanstyre som lett darhan. Han
passade ocksa pa att red a ut diverse
missforstand kring SD:s invandrings-
och repatrieringspolitik. Sa kom
Jansson in pa superstaten EU, som
hotar sluka oss. Nar han kravde en
ny, arlig folkomrostning om EU-med-
lemskapet fick han spontana appliider.

Antidemokratisk aktion
Motsrandargang visa de sitt forakt for
demokratin genom att gora sitt basta
for att overrosta Jansson med visselpi-
por, trummor, tjut och tillmalen. Det
uppskattades inte av de manga nyfik-
na som stannade for att se vad som
stod pa. Manga tog emot vara flygb-
lad, gay motdemonstranterna en
menande blick och borjade lasa.

Polis en, som gjorde en beundrans-
yard insats, lyckades fa stopp pa det

mesta ovasendet. Valdsverkare togs
om hand med detsamma. Ett par ama-
tormassiga aggkastare blev ogonblick-
ligen gripna och "avvapnade".
Polismyndigheten hade kranglat
mycket fore demonstrationen, men de
poliser som hall ordning vid var
demonstration kunde inte ha gjort ett
battre jobb.

Smarre delar av Janssons tal drank-
tes av ovasendet, men det allra mesta
nadde fram. Manga goteborgare visa-
de tydligt sitt stod for vara asikter,
och annu fler visa de sitt stod for var
ratt att framfora vara asikter. Sa nar
polisen bar bort en halvmaskerad,
sprattlande slagskiimpe, appladerade
publiken.

Valordnat inomhusmote
Sent pa eftermiddagen hade SD-
Goteborg ett stort inomhusmote med
ett sextiotal deltagare. Siffran ar impo-
nerande med tanke pa att man inte
kunnat ga ut oppet och annonsera
motet, eftersom risken for att antide-
mokratiska krafter sku lie dyka upp
med tillhyggen ar stor i Goteborg.

Per Emanuelsson fran SD-
Goteborg halsade oss valkomna, och
darpa foljde tal av Jimmy Windeskog
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och Anders Westergren. Windeskog
gjorde en tillbakablick pa dagen och
hur etablissemanget pa alla san forfol-
jt och misstankliggjon den naturliga
nationalismen. Han kom in pa hur
valsedlar stulits fran postkontor och
vallokaler, hur tidningar gjon lomska
pahopp och sedan nekat genmale, hur
vara demonstrationer har stoppats,
och hur motesforbud rader for SD i
hela Stockholm.

Anders Westergren fran Hoar jam-
forde i en bejublat tal den demokratis-
ka nationalismen med ett livgivande
regn, som far den torra jorden att
blomstra. Gemensamt for bagge talen
var den optimistiska stamningen; vi
kampar inte langre i motvind. Vi kan-
ner an det har vant. Svenskarna har
antligen borjat vakna!

Samvaro och diskussion
Darefter foljde en Iang paus da vi fick
tillfalle an prata och bekanta oss med
varandra. Det fanns kaffe med dopp
och aven en valfyllt forsaljningsbord
dar man kunde handla partitrojor,
backer, klistermarken och annat sman
och gon. Efter pausen hall Mikael
Jansson en innehallsrikt tal dar han
beskrev Sverigedemokraternas kurs i

en stort antal fragor. Motesdeltagarna
hade tillfalle att diskutera med
Jansson, en mojlighet som flitigt
utnyttjades.

med de grupper i fore detta
Jugosla vien som agnar sig ar "etnisk
rensning". En sadan jamforelse kan
dock den fornuftige TV-tittaren ta
stallning till. Varre var att man pa ett
ohederligt satt hade klippt bon delar
av intervjun med Mikael Jansson, for
an han skulle framsta som okunnig
och fordomsfull. Denna typ av "jour-
nalistik" ar valkand fran diverse dik-
taturlander, men hor inte hemma i ett
demokratiskt samhalle.

En val anvand dag
Slutintrycket av motet i Goteborg var
mycket gott: SD hade lyckats genom-
fora en fin demonstration dar de rana
sakerna hade blivit sagda. Vi
Sverigedemokrater demonstrerade
oppet och arligt med vara Haggor och
van raka budskap. Pa Gustav Adolfs
torg nagot hundratal meter bon stod
en grupp maskerade anarkister under
vajande svarta fanor. Forbipasserande
kunde jamfora de bada demonstran-
terna och dra sina slutsatser. Lordagen
den 9 november hade vi Sverigedemo-
krater alla skal an vara belatna med.

Elhyl
Nar vi korde ned fran Uppsala hade vi
med oss ett TV-team, som skulle gora
en programinslag om SD for ungdom-
sprogrammet Elbyl. Forutom SDU-
chefen Jimmy Windeskog fran
Borlange, akte Magnus Edman fran
Sala och J oakim Larsson fran Tierp
med TV:s bil
och TV-folket
fick en god
chans att ••
bekanta Slg "-
med SD:s
yngre aktivis-
ter.

Inslaget
visa des 18/11 i
Elbyl, och det
starkte inte var
till tro till
massmedia.
Fula msmua-
tioner fore-
kom. SD jam-
forde t.ex. Polisen gjorde en Iyckad insats med att halla storande

element borta fran motet.

TEXT: EVA NYMAN
BILD: PATRIK LINDGREN

EVA YMAN
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I ar var det dags for Sverigedemokra-
terna an ater hOgtidlighalla Karl den
talftes dag i Stockholm. An SD:s
firande har legat nere har haft flera
skal. Vi vill inte bli forknippade med
upplopp och slagsmal.

En annan viktig orsak till an SD
under en tid inte velat organisera stor-
re manifestationer, har varit att en del
av vara sympatisorer klatt sig och
upptran pa en san som skapat osaker-
het om vart vart parti syftar. Vi har
medvetet avsratt fran att ordna hog-
tidliga moten medan vi arbetat for att
den "svans" som misskrediterat SD
skulle forsvinna.

Inget mote i Kungstradgarden
Vi hade ansokt om att fa halla vart
mote i Kungstradgarden, och lagga
ned en krans vid Karl XII:s staty. Men
polisen nekade oss tillsrand for en
mote pa den platsen.

-Till statyn kommer ingen den
dagen - det var det besked vi fick.
Daremot fick vi tillsrand for ett mote
vid Riddarholmskyrkan, dar kung
Karlligger begraven.

Riddarholmen
Klockan fyra den 30 november samla-
des en star skara Sverigedemokrater
och sympatisorer pa Birger Jarls torg
utanfor Riddarholmskyrkan. Med
kyrkvaggen som fond stallde SD upp
en banderoll med text en DEMOKRA-
TI. Pa omse sidor stod fanbarare.
Mikael Jansson hall hogtidstalet, som
formade sig till en hyllning av Karl
XII. Han inledde med Geijers hyll-
ningsdikt som borjar "Viken tidens
flyktiga minnen" och avslutade med
att recitera Esaias Tegners bekanta
"Kung Karl den unge hjalte".

Karl XII:s staty
Mikael Jansson beranade om resandet
av Karl XII:s staty. Karl XII upplevdes
pa den tiden som en enande nationell
symbol. De som tog initiativet till min-
nesmarket var demokrater som kam-
pade for allman rostratt. Pengar fick
man genom en jatteinsamling bland
vanligt, enkelt folk. Nar statyn till slut
avtacktes skedde det infor en hay av
askadare ur alla samhallsklasser.

novem er

En stor skara Sverigedemokrater, liksom ett antal journalister Iyssnade
nar Mikael Jansson talade vid Riddarholmskyrkan.

Hotet ED tering oroade honom djupt. Hela
Numera forsoker man fa oss svenskar Sverige maste forsvaras! Fran den
an se ned pa de gamla kungarna som installningen viker inte Sverigedemo-
odemokratiska. Men samtidigt urhol- kraterna. Det ar samhallets uppgift att
kas nu demokratin, och besluten flyt- ge skydd och trygghet at de laglydiga
tas bort fran folket. Liksom svenska medborgarna, och den tilltagande
folket forts bakom Ijuset vad galler grova brottsligheten skall darfor
massinvandringen, saker man nu Iura bekampas. Den person som tre ganger
oss allt narmare superstaten, aterfaller i grov brottslighet skall veta
Europa unionen.

lEU, superstaten, blir Sverige
bara en valkrets, varnade Jansson.
De manga spraken upplevs redan
som en hinder. Hur lange kommer
vi an ha svenskan kvar, fragade
han sig. Han konstaterade an fol-
ket vilseletts i EU-fragan, och han
kravde en ny, arlig folkomrostning.

Svensk kultur
Svensk kultur maste raddas, det ar
en sjalvklarhet. Darfor, bland
annat, skall vi lamna EU. Vi maste
genomfora vart repatrieringspro-
gram, sa an inte Sverige kommer
att slitas sander av etniska konflik-
ter. Vi Sverigedemokrater har en
dram om ett harmoniskt Sverige,
ett folkhem dar samhallsklasser
och generationer lever i harmoni
med varandra.

Hjartefragor
Jansson kom in pa ett antal av vara
hjartefragor: Forsvarets nedmon-

Jakob Eriksson och Joakim Larsson
trotsade den begynnande vinterkylan
och stallde upp som fanbarare
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Karl XII var aven kung av Finland, och en finsk fana fanns representerad
for att visa pa den nordiska enigheten.

art han far tillbringa resten av livet i
fangelse.

Ekologiskt ansvar
Jansson kom ocksa in pa manniskans
plats i det ekologiska systemet och
van ansvar for natur och miljo. Han
talade varmt fbr djurskyddet och om
respekten for vara tamdjur. Han var-
nade for gentekniken och de katastro-
fala foljder som den i varsta fall kan
fa. SD kan bara acceptera sadana
genetiska experiment som sker i isole-
rad laboratoriemiljo, och som syftar
till art utveckla lakemedel for a tt
radda liv.

Ostort mote
Runt om pa Riddarholmen holl poli-
sen vakt. Det var ett fullkomligt lugnt
mote, och inga motdemonstranter
storde. Det kan val aldrig vara sa art
vara politiska motsrandare har borjat
respektera demokrati och yttrandefri-
het? Eller var det polis en som helt
enkelt inte slappt dem over bron till
Riddarholmen? Ingetdera verkar tro-
ligt, men det var hur som heIst skont
art kunna fira Karl XII:s dag pa ett
lugnt och vardigt sarto

Hogtidsstamning
Jansson kunde alltsa tala ostord, och
en verklig hogtidsstamning infann sig
trots rakylan. Ljusstakar Iyste i fonst-

ren runt torget. Pa den lilla
Riddarholmen srar de gamla vackra
husen annu kvar. Flera ar ursprungli-
gen palats, byggda av stormaktstidens
adel. Det sratliga Wrangelska palatset,
numera Svea Hovratts hus, var bostad
at kungafamiljen sedan det kungliga
slottet, Tre Kronor, brunnit ned 1697.

Riddarholmskyrkan
Markligast ar dock Riddarholmskyr-
kan, en av Stockholms aldsta byggna-
der. Dar ligger manga av Sveriges
kungar och drottningar begravda.
Gustav V, dod 1950, ar den kung som
senast begravts dar. Den fbrste kung
som jordats i kyrkan ar Magnus
Ladulas, som dog 1290. Han var son
till Birger Jarl, som brukar raknas som
staden Stockholms grundlaggare.
Riddarholmskyrkan ar svensk historia
i sammandrag.

Infor 30 november 1997
Nasta gang det ar dags art fira Karl
XII:s dag skall vi mota upp annu fler.
Kom ocksa du, och ta med dig slakt
och vanner! Lat oss tillsammans gora
dagen till vad den var avsedd art vara:
en allman, folklig hbgtidsdag, da vi
svenskar samlas kring vara historiska
mmnen.

TEXT: EVA NYMAN
BILD: STEVE LARSSO

Kalenderforvirring
Nar dog egentligen Karl XII? Fragan
kan tyckas lojlig med tanke pa den
uppmarksamhet 30 november har fart
genom aren. Men de politiskt korrekta
tidningarna, i synnerhet Expressen, har
i sina kronikor och kaserier borjat
papeka art det i sjalva verket var den
11 december, och forlojligat de
"dumma rasisterna" som firar fel dag.
For den som kan sin historia ar detta
ert ganska fiinigt sart att forsoka angri-
pa dem som hedrar Karl XII den 30
november, men en narmare redogorelse
kan anda vara pa sin plats.

Den Julianska kalendern, som infor-
des av Julius Caesar ar 46 f. kr. anvan-
des i Europa fram till 1500-talet. Enligt
denna kalender var aret 0,0078 dygn
for langt. Vid kyrkomotet i Nicaea ar
325 infoll vardagjamningen den 21
mars, men vid mirten av 1500-talet
hade den forskjutits till den 11 mars.
Eftersom paskens infallande berodde
pa vardagjamningen fann kyrkan derta
vara en olagenhet. Paven Gregorius
XIII inforde darfor ar 1582 den grego-
rianska kalendern, varvid tio dagar i
oktober utelamnades. I de katolska lan-
derna infordes den nya tiderakningen
omedelban, men de icke-katolska lan-
derna, daribland Sverige, vanta de yrter-
ligare ert par sekel. Danmark-Norge
borjade anvanda den nya tiderakningen
ar 1700, och darfor ar Karl XII:s dad
angiven till den 11 december vid
Fredriksstens fasrning. Sverige inforde
den gregorianska kalendern ar 1735,
da 1 mars kom direkt efter 17 februari.

A yen i andra lander finns denna
forvirring. I Ryssland infordes den gre-
gorianska kalendern forst 1918, aret
efter revolutionen, och darfor kan man
i den kommunistiska retoriken hora
urtryck som "Oktoberrevolutionen"
och "Rod oktober", trots att den infoll
i november 1917. Kommunisterna bar
alltsa inte yttra sig da det galler firande
av fel dag.

For alia svenskar avled Karl XII
sondagen den 30 november, den forsta
i advent, och det var denna dag vi skul-
Ie minnas som hjaltekonungens dods-
dag. Det finns darfor knappast anled-
ning art forlojliga det faktum att patri-
oter valjer art minnas honom just
denna dag.



Erik Gustaf Geijer
Foregaende nummer av SD-Kuriren tog universitetet studera bergsvetenskap, men Under 1830-talet var Geijer konserva-
upp Gotiska forbundet och en av dess mer han kom snart pa andra tankar, och under tiv riksdagsman, men avfoll sedemera till
prominema medlemmar, Esaias Tegner. I sin tid i Uppsala studerade han hisroria, liberalismen. Han kungjorde detta i sin
detta nummer tar vi upp en minst lika viil- filosofi och klassiska sprak. Utover detta nystartade tidning Litteratur-bladet. loch
kiind svensk skald, som var en av Gotiska undervisade han ocksa tva av sina yngre med detta forlorade han flera av sina
forbundets grundare. broder. gamla viinner. Bedrovelsen over detta arer-

Skalden, historikern, filosofen och Ar 1803 utlyste svenska akademien en speglas i dikter som Tanerna och Ensam i
politi kern Erik Gustaf Geijer foddes i janu- tiivling som giillde att skriva ett iireminne briicklig farkast.
ari ar 1783 pa Ransiiters bruk i Viirmland. over Sten Sture den iildre, svensk riksfore- Fore 50 ars alder adrog sig Geijer en
Han fick en lycklig barndom hos sin fader, standare i slutet av 1400-talet. Geijer vann hjiirtsjukdom, sannolikt pa grund av over-
brukspatron Bengt Gustaf Geijer, och var tiivlingen med sitt bidrag, och som han anstriingning. Han fortsatte dock att vara
en aktiv ung man. Han idrottade och holl bara var 20 ar gamma I gjorde han sig i och verksam under en liingre tid, och forst
sig i form med bergskliittring och skridsko- med detta ett namn. under det sista levnadsaret blev foljderna
akning, men var ocksa intresserad av konst Efter att ha blivit docent i historia vid svarare. For att kunna underliitta sina
och musik; redan vid sex ars alder spelade Uppsala universitet grundade Geijer till- historiska efterforskningar flyttade han ar
han piano. sammans med nagra viinner det Gotiska 1846 till Stockholm, for att fa Riksarkivet

Efter studier vid Karlstads liiroverk, forbundet. Pa hans initiativ gay forbundet inom bekviimt avstand. Hans vistelse i
diir han fick utmiirkta betyg, siindes Geijer ut tidningen Iduna, i vilken medlemmarnas huvudstaden blev dock ime lang. Den 23
redan vid 16 ars alder till universitetet i dikrer publicerades. Hiir publicerades for april 1847 avled Erik Gustaf Geijer. Hans
Uppsala. Till en borjan hade han tiinkt att forsta gangen Geijers mest kiinda dikter, sroft fordes till Uppsala, diir hans gravvard
liira sig nagot praktiskt yrke, och ville pa som Manhem, Odalbanden och Vikingen. star. TORBJOR KASTELL

Vikingen oeb Odalbonden
Tva nationalkaraktarer

Vikingen oeh Odalbonden ar tva av Geijers mer kanda dikter. De skrevs ar 1811, oeh skildrar tva olika karaktarer som ar
utmarkande for det svenska folket. A ena sidan den aventyrslystne vikingakrigaren som reser pa varldens hay; a andra sidan

den trygge oeh stadige bonden som varnar hemmets hard oeh lugnt brukar jorden.

Vid femton ars alder blev stugan mig trang,
dar jag bodde med moder min.
Att vakta pa gettren blev dagen mig fang;
jag bytte om hag och sinn.
Jag dromde, jag tankte, jag vet icke vad,
jag kunde som forr ej mer vara glad
uti skogen.

Med haftigt sinne pa fja/let jag sprang
och sag i det vida hav.
Mig tycktes sa ljuvlig boljornas sang,
dar de ga i det skummande hav.
De komma fran fjarran, fjarran land,
dem ha/la ej bojor, de kanna ej band
uti havet.

En morgon fran stranden ett skepp jag sag;
som en pit in i viken det skot.
Da sva/lde mig brostet, da brande min hag,
da visste jag, vad mig trot.
Jag lopp i fran gettren och moder min,
och vikingen tog mig i skeppet in
uppa havet.

Och vinden med makt in i seglen lopp;
vi tlogo pa boljornas rygg.
I blanande djup sjonk fja/lets topp,
och jag var sa glad och sa trygg.
Jag faders rastiga svard tog i hand
och svor att erovra mig rike och land
uppa havet.

Vikingen
Vid sexton ars alder jag vikingen slog,
som ska/lde mig skagglos och vek.
Jag sjokonung blev - over vattnen drog
uti harnadens blodiga lek.
Jag landgang gjorde, vann borgar och slott
och med mina kampar om rovet drag lott
uppa havet.

Ur hornen vi tomde da mjodets must
med makt pa den stormande sjo.
Fran vagen vi harskade pa var kust -
i Va/land jag tog mig en mo -
i tre dagar grat hon, och sa blev hon nojd,
och sa stod vart bro/lop med lekande frojd
uppa havet.

En gang aven jag agde lander och borg
och drack under sotad as,
och drag for rike och menighet sorg
och sov inom vaggar och las.
Det var en hel vinter - den syntes mig lang,
och fast jag var kung, var dock jorden mig trang
emot havet.

Jag ingenting gjorde, men hade ej ro
for att hjalpa var hjalplos gack.
Till mur viii man ha mig kring bondens bo
och tilllas for tiggarens sack.
Pa sakoren, edgang och ljuvar och ran
jag hOrde mig matt - vor' jag langt darifran
uppa havet!



Sa bad jag - men h8.n gick och vintern lang,
och med sippor stranderna stras.
Och baljorna sjunga ater sin sang
och klinga: till sjass, till sjass!
Och varvindar spela i dal och hOjd,
och strammarne frie stOrta med frajd
uti havet.

Da grep mig det fordna osynliga band,
mig locka de bOljornas ras.
Jag stradde mitt gull aver stader och land
och slog min krona i kras.
Och fattig som farr, med ett skepp och ett svard,
emot okanda mal drog i vikingafard
uppa havet.

Som vinden frie vi lekte med lust
pa fjarran svallande sja.
Vi manniskan sago pa frammande kust
pa samma satt leva och da.
Bekymren med henne stfids bos8fta sig,
men sorgen hon kanner ej vikingens stig
uppa havet.

Och ater bland kampar jag spejande stod
efter skepp i det fjarran bla.
Kom vikingasegel - da gallde det blod;
kom kramarn - sa fick han ga.
Men blodig ar segren den tappre vard,
och vikingavanskap den knytes med svard
uppa havet.

Stod jag mig om dagen a f/ungande stav,
i glans far mig framtiden lag,
sa rolig som svanen i gunfJande sav
jag fardes pa brusande vag.

Mitt var da vart byte, som kom i mitt lopp,
och fritt som omatliga rymden mitt hopp
uppa havet.

Men stod jag om natten a gungande stav
och den ensliga vagen rat,
da hOrde jag nornorna virka sin vav
i den storm genom rymden skat.
Likt manskornas aden ar bOljornas svall:
Bast ar vara fardig far medgang som fall
uppa havet.

Jag tjugu ar fyllt - da kom ofarden snar,
och sjan nu begarar mitt blod.
Han kanner det val, han det farr druckit har,
dar hetaste striden stod.
Det brinnande hjarta det klappar sa fort,
det snart skall fa svalka a kylig ort
uti havet.

Dock klagar jag ej mina dagars tal:
snabb var, men god, deras fart.
Det gar ej en vag blott till gudarnes sal,
och bfittre ar hinna den snart.
Med dadssang de Ijudande baljor ga;
pa dem har jag levat - min grav skall jag fa
uti havet.

Sa sjunger pa ensliga klippans hall
den skeppsbrutne viking bland branningars svall -
i djupet sjan honom river -
och baljorna sjunga ater sin sanr;,
och vinden vaxlar sin lekande gang,
men den tappres minne - det bliver.

Odalbonden
A bergig as, dar star mitt hus, hOgt aver skog och sja.
Oar sag jag farsta dagens ljus, och dar viii jag och da.

Ma ho, som viII, ga kring varldens rund;
vare herre och dranfl den det kan!
Men jag star heIst pa min egen grund
och ar heIst min egen man.

Mig lockar icke arans namn, hon bor dock i mitt brast.
Min skard ej gror i ryktets famn, jag skar den lugn var hOst.

Den jorden beh8.rskar har tusende ben
och val tusen armar dartill,
men svart ar dem rara - min arm ar ej sen
att fara ut, vad jag viii.

Jag tror ej bOljans falska lopp, som far farutan roo
Den fasta jord hon ar mitt hopp, hon visar evig tro.

Hon narer mig ur sin hulda barm
den tid, som mig adet gav.
Hon fattar mig sakert, hon hailer mig varm,
da jag dar, uti djupan grav.

Ej buller alskar jag och Mng. Vad stort sker, det sker tyst.
Snart marks ej spar av stormens gang, av blixten, sen den
Iyst.

Men tyst lagger tiden stund till stund,
och du taljer dock icke hans dar.
Och tyst flyter bOljan i havets grund,
fast regnbficken skralande far.

Sa gar ock jag en stilla stig: Man spar om mig ej stort.
Och mina brader likna mig, var en uppa sin ort.

Vi reda far landet den narande saft,
vi fada det - bradet ar vart.
Av oss har det h8.lsa, av oss har det kraft,
och blader det - blodet ar vart.

Var paaga har sitt skri far sig, men h8.lsan tiger still;
darfar man talar ej om mig, som vore jag ej till.

De valdige herrar med skri och med dan
sla riken och byar omkull;
tyst bYf/ga dem bonden och hans son,
som sa uti blodbestankt mull.

Mig mycken lardom ej ar tung; jag vet blott, vad ar mitt.
Vad r8ft ar, ger jag Gud och kung och njuter resten fritt.

De larde, de rike de braka sift vett
att rana, vars ratt som ar god.
Mig ren ar den ratt, som man varvt med sitt svett
och som man varjt med sitt blod.

Jag gar ej stadigt stugan kring; ty blir mig har;en varm,
jag vandrar opp till Svea ting med skalden pa min arm.

Med mang' ord talar var lagman ej
far kungen i aI/man sak.
Men kraftigt ar allmogens ja eller nej
under vapnens skallande brak.

Och om till krig han uppMd ger, sa ga vi man ur gard.
Oar kungen staller sitt baner, dar drabbar striden hard.

Far alskade panten i moders famn,
far fader, far hem vi slass.
Och kanner ej ryktet vart dunkla namn,
Sveakonungar kanna oss.

Sa sjunger glatt vid sprakande spis i den kalla vinterkvall
den gamle man uppa bondevis med saner sin' i sitt tjall.
Han sitter och taljer sin alders stav. Ma hans 8ft ej i
Sverige se Slut!
Val bondens minne sanks uti grav, men hans verk varar
tiden ut.



Mote pa tidningen INFO
-nagonstans i underjorden.

Det var mote pa redaktionen hos den ansedda antirasis-
tiska tidningen INFO. Narvarande var redaktionschefen,
journalisterna A och B, samt en praktikant som for tid-
ningens rakning bevakat ett av Sverigedemokraternas
torgmoten.
"Na", sade redaktionschefen, "vad sade de djavla
fascisterna den har gangen da?"
"Ja, i korthet sade
de att Sverige
maste ga ur ED,
och sa var det lite
om Gustav II
Adolf, motet halls ju
den 6 november."
"Sades det inget rasis-
tiskt om invandrarna"
fragade journalist B.
"De varna de for farorna
med ett mangetniskt samhalle
tog fram en massa exempel pa
Jag nastan skams for att saga
det, men det lat faktiskt
riktigt vettigt. Jag tror inte
att det har ar nagot for
INFO att skriva om."
De tre journalisterna
smalog overseende och
en av dem sade:
"Gosse, du har mycket att lara dig, duo
Du har nog inte riktigt forsratt vad det ar
du har sett och hart, men vi skall nog
red a ut det har, skall du se."
"Nu tar vi det fran borjan", sade
redaktionschefen. "De namnde Gustav
Adolf sade du?"
"Ja, det gjorde de."
"Var det i positiva ordalag?"
"Ja."
"Sades det nagot om hans insatser
under 30-ariga kriget?"
"Ja, det ar klart att de gjorde, motet halls ju pa
hans dodsdag."
"Okay", sade redaktionschefen. "Nu borjar det likna
nagonting har. Lat mig tanka lite ... vi stryker Gustav II
och nojer oss med Adolf ... positiva till Adolfs insatser i
Tyskland ... det blir nog bra det."

"Sade de nagot om judeutrotningen" fragade journalist
B.
"Nej, det amnet var aldrig uppe."
"Okay ... om judeutrotningen sades ingenting", mumlade
redaktionschefen medan han antecknade.

"Hade de nagra fanor med rasis-
tiska symboler pa", fragade jour-
nalist B.
"Nej, det var bara svenska fanor,

ingenting annat."
"Fan ocksa", utbrast journalist B.
"De gar det inte latt for en serios
journalist. "
"Vanta lite nu", sade journalist A,

"en svensk flagga behover ju inte
nodvandigtvis kallas for en svensk

flagga, man kunde ju noja sig med att
beskriva den. Jag menar beskriva den pa ett

sadant satt att man lamnar lite utrymme
at lasarnas fantasi."

"Kan du utveckla det dar lite",
sade redaktionschefen.

"Jag menar, en svensk flagga besrar ju av
ett gult kors pa bla botten, inte sant?"
"J0", sade redaktionschefen och sag nagot
forbryllad ut.
"Jo", fortsatte journalist A, "om vi skriver

att talaren var omgiven av korsfanor sa
tror lasarna att det i sjalva verket skulle
ha statt hakkorsfanor, men att tryckfels-
nisse varit framme."
"Lysande, helt enkelt lysande, det koper
vi", sade redaktionschefen.

"Vagar man hoppas pa att det sjongs nagra
rasistiska sanger" fragade journalist B.
"Nej, motet avslutades med Du gamla du fria,
det var allt."
"Satan ocksa", fraste journalist B.
"Lugn nu" , sade redaktionschefen, "det
finns en losning pa varje problem.

Nationalsangen ar ju utan tvekan en nationalistisk sang
och nationalism ar numera som bekant att betrakta som
rasism. Simsalabim, alltsa sjong de - nej fan, skralade -
en rasistisk sang."
Praktikanten som med stigande forvaning lyssnat pa det
tre antirasisternas utlaggningar kunde inte langre Mila



tyst.
"Men sa har kan ni val inte skriva?"
"Och varfor inte det?" Tre forvanade ansikten betrakta-
de praktikanten.
"Jag menar ... ja va' fan ... inte ett ord av det som ni har
kokat ihop ar ju sant."
"Har du hart uttrycket 'andamalen helgar medlen'
nagon gang", fragade redaktionschefen.
"J ada", sade praktikanten, "men det maste ju finnas
nagra granser och tank om det avslojas i pressen att
alltihop ar bluff?" ~
"Och vilken tidning skulle skriva om det, Expressen
kanske?" De tre antirasisterna formligen explode-
rade av skratt.
"Eller de kanske avslojar oss i 'Mosaik''', foreslog
journalist B och forsamlingen
brat ut i ett nytt gapskratt. De '~~i;

tre kumpanerna skrattade lange
och hjartligt. Redaktionschefen tor-
kade bort en tar ur ogonvran och
tog till orda:
"Nej kamrater, tillbaka till ordningen.
Vad var det for slags folk som var pol
motet" fragade han praktikanten.
"Det var vanligt folk, vanliga
svenssons. "
"Inga skinheads?"
"Nej, inte vad jag kunde se i alla fall."
"N u tar vi det bara javligt lugnt har",
sade redaktionschefen. "Var det nagra
aldre i pu bliken?"
"Ja det var det."
"Nagra aldre man?"
"Ja" , svarade praktikanten
och sag nagot konfunderad ut.
"Dar har vi det", sade redaktionschefen, "aldre man ar
oftast tunnhariga, for att inte saga flintskalliga. Dar har
vi vara skinheads. Var det nagra fyllerister i publiken?"
" ej", svarade praktikanten.
"Du ar tamefan heIr hopplOs", utbrast journalist B, "det
ar klart att det fanns fyllerister dar, laser du inte INFO?"
"J ag sag i alla fall inga fyllerister."
"Lugn, bara lugn", sade redaktionschefen. "Sag folk i
publiken glada ut?"
"Ja, nar talaren angrep det mangetniska samhallet sag de
flesta mycket belatna ut."
"Na, dar ser du", utropade redaktionschefen, "svensken
ar inte glad om han inte har fatt sprit i sig, det ar ett val-
kant faktum. Annat ar det med vara glada och trevliga
invandrare, men det kan vi ta en annan gang. a, nu
borjar bilden klarna. Skriver du artikeln, A?"
"Visst, det kan jag gora, inga problem nu nar vi har alla
fakta. I sammandrag ar storyn alltsa denna:
Sverigedemokraterna har hallit torgmote den 6 novem-
ber. Talaren som omgavs av korsfanor prisade Adolfs
insatser i Tyskland, men om judeutrotningen sades

naturligtvis inte ett ord. Publiken bestod som vanligt
mest av asfulla skinheads. Motet avslutades med att man
skralade en rasistisk kampsang.
"Perfekt", sade redaktionschefen, "vi har lyckats igen.
Nu tar vi itu med nasta uppgift. B, du hade ett uppslag?"
"Ja det stammer. Per-Albin Hansson var ju den som
myntade uttrycket 'Sverige at svenskarna', inte sant?
Detta ar ju solklar rasism. Nu var ju Per-Albin aven den
som ville skapa det svenska folkhemmet, sa jag tankte att

vi kunde gora en kopp-

~

ingdar."
~ "Hur hade du tankt

dig det hela mer
\ \ exakt?"

'. "J a, nagot i stil
med att den svenska folk-
hemstanken bygger pol

fortryck av
andra folkslag."

"Det later
bra.
Rubriken
kunde bli
'Rasisten Per-

Albin
ville
det

folk-
hemmet med

hjalp av slavar fran
andra lander."

"Ja, eller. .. "
. Praktikanten

vandrade hemat i natten.
Han hade fatt lara sig mycket om journalistik de senaste
timmarna, den saken var saker. Daremot var han inte
langre sa saker pol att han verkligen ville bli journalist.
Praktikanten insag att han inte hade de ratta kvalifika-
tionerna for jobbet. Han var namligen inte beredd att
sanka sig till de nivaer som det yrket kraver.

SD-UDDEVALLA
TECKNINGAR: AKE OLSSON

(Obs: Namnet INFO anvands i satiriskt syfte, oeh har inget
samband med nagon verklig tidning)



Det var da...
Bragdminne (ran dyster period:
Stettiner Ha(( september 1759.
De flesta bland Sveriges manga
krig har borjat i desperat sjalvfor-
svar, aven de, som slutat med
framgang och ara. Och det ar
intressant att notera, att bland de
skaligen fa, som tveklost maste
betecknas som svenska anfallskrig,
aterfinns de bada, som var forsta
"parlamentariska" epok, den s.k.
frihetstiden, kan uppvisa. Det fors-
ta, "Ryska kriget" 1741-42, ar i
sin ynkedom vart lands mest vana-
rade minne. Det andra,
"Pommerska kriget" 1757-62, ar
inte sa elandigt, men hor inte heller
till de arorika. Det sattes igang
officiellt for att atererovra de 1720
forlorade delarna av svenska
Pommern med Stettin, och darmed
borja ateruppratta Sveriges stor-
maktsstallning; i verkligheten for
att avleda inre missnoje med det
harskande partiet och for att tillfo-
ra landet (=regimen) kontanta
pengar fran de stormakter, som
forde det "Sjuariga kriget" mot
Fredrik den Stores Preussen.

Men det var alltsa en "parla-
mentarisk" partiregim, som forde
kriget, och foljaktligen en "parla-
mentariserad" krigsmakt - uselt
utrustad, illa ledd och an samre
disciplinerad. Det blev en serie for-
sok att "synas fora krig", for att
inte mista de skona utlandspengar-
na och, i nagon man, radda regi-
mens ansikte tills man fick en
chans till hederlig fred.

Att man 1762 verkligen kunde
sluta en sadan fred, utan vinst men
ocksa utan forlust, berodde val

del vis pa att den svenska krigfor-
ingen - sadan den nu var - dock
band preussiska trupper, som
behovdes battre pa andra hall; men
mest berodde den dock pa att det
trots allt elande emellanat prestera-
des svenska vapenbragder, som
klargjorde for preussarna, att det
svenska stalet alltjamt kunde bita
skarpt.

Den utan jamforelse framsta
bland dessa insatser ar slaget i
Stettiner Haff 10 september 1759.
Ar 1759 ansag preussarna tiden
mogen att stada upp vid
Sjokanten. En flottilj valbestyckade
kustfartyg utrustades i Stettin och
lbpte ut i Stettiner Haff. Som ope-
rativt mal hagrade overtagandet av
det svenska Restpommern, sedan
sjoherravaldet vunnits i kustvatt-
nen.

Uppgiften att ta hand om den
preussiska sjomakten och avhalla
den fran dylikt ofog gays at kapte-
nen Karl Ruthensparre. Dar fick de
segervana pre ussarna mota en
svensk soldat, som hade karoli-
nertaktiken i blodet: angrepp ar
basta fbrsvar! Med en underlagsen
svensk eskader lopte han in i haf-
fet. Preussarna retirerade visligen
till den del av detta, dar segelran-
nan var sma last, och lade sina far-
tyg sa att deras bredsidor kunde
svepa de svenska galarerna, vilka
bara kunde svara med sin a stavka-
noner. Planen var inte dalig. Men
Ruthensparre hade sin svarsplan
klar: Han lat omedelbart ro sina
fartyg till attack och antring. Utan

hansyn till den preussiska elden
genomfordes anfallet, och narstri-
den kunde borja. Resultat: "Ett
Femernbalt i miniatyr" har det
sagts, med syftning pa den svenska
flottans genom tiderna storsta tri-
umf: Forintelsesegern i Femernbalt
1644.

Hela den pre us siska flottan, alla
fartyg, med 130 kanoner och
uppat 2000 overlevande, fall i
svenska hander. Oarna Usedom
och Wollin togs med stormande
hand. Stettiner Haff var svenskt
vatten. Sa den planerade preussis-
ka erovringen av Svenskpommern
installdes. Istallet blev det svensk
totalblockad av Stettin, uppratt-
hallen till fredsslutet 1762.

Till vad gagn? Sa fragar sig
medelsvensken mahanda. Vi sva-
rar: Det var den i sarklass storsta
framgangen i detta krig och bidrog
vasentligt till en hederlig fred. Och:
Det raddade de svenska vapnens
ara. Det dar sista fattar kanske inte
den folkhemskt indoktrinerade.
Men den, som med fasta band
kanner sig fast vid detta svenska
rikes traditioner, och som tillika
har vissa kunskaper om de djupas-
te stromningarna i ett folks sjal -
hanJhon fattar det.

Darfor raknar vi Stettiner Haff
1759 till vara stoltaste minnen.
Och de svenskar, som genom kul-
regnet over haffet rodde till nar-
kampens forintelseseger over en
starkare fiende, ska genom sekler-
na raknas till de vardiga varnarna
av fadernas arv och rike.



Tomt har?

Tycker du att denna sida borde fyllas med nagonting intressant?
Det tycker jag ocksa, och jag behaver Din hjalp

Tillsammans kan vi gar a en annu battre SD-Kurir!
Har av Dig med Ditt bidrag.

Artikel, notis, bild eller teckning spelar ingen roll. - Allt ar av betydelse!
SD-Kuriren, Box 200 85, 104 60 Stockholm.

E-mejl direkt till mig: torbjorn@mbox302.swipnet.se
Torbjorn Kastell, Redaktor.

mailto:torbjorn@mbox302.swipnet.se


Skriv till insandarsidan:
Intresset for insandarsidan okar i takt med svenska folkets missnoje. Manga skickar in insandare, men tyvarr har
vi inte utrymme for alia. Oaremot sparar vi givetvis insandare till senare nummer. Skriv garna till oss, men tank pa
att skriva kort och karnfullt. Skicka garna med foton eller teckningar. Insant material kan tyvarr inte returneras av
praktiska skal. Adressen ar: Insandarsidan, SO-kuriren, Box 200 85, 10460 Stockholm.

SD kommer att fortsatta synas och
horas

Svar till "T.B"!, insandare i SDK nr 27
Forst viII jag bara saga: Sverigedemo-
kraterna kommer art fortsarta att synas
och horas, var sa saker. Med din hjalp
blir resan mot riksdagen lattare art
genomfora.

Jag vet inte om du ar med i paniet
eller inte men jag hoppas art du ar med i
alia fall. Om du inte ar det sa rekom-
menderar jag det starkt. Du behover
inte gora specie lit mycket men anda sto-
der du paniet och dina asikter. Det ar
sa enkelt att bidra med nagon hundring
da och da. Art prenumerera pa
SD-Kuriren till exempel ar var-
ken dyn eller svan.
Du tog upp den daliga publici-
tet vi har i massmedia. Dar
kan du gora mycket for oss,
och aven dig sjalv. Du kan
komma till vara demon-
strationer och med ditt
"civila" utseende, jag
utgar fran art du har det,
bevisa for dem som ga""r
forbi art vi inte ar nagra
extrema personer som tors tar
efter uppmarksamhet. Kommer du dit
kanner du annu mer att, nu har jag
gjort lite till for Sverige. For att det skall
bli nagra resultat for SD kravs visserli-
gen att man gor nagot mer men det ar i
alia fall en borjan.

Om du bor dar det for tillfallet inte
finns nagon kommunforening kan man
alltid skriva aniklar och dylikt till SD-
Kuriren. Eller varfor inte skicka in
intressanta notiser fran lokaltidningen?

Om man tanker efter lite och ar
beredd pa en och annan uppoffring sa
kan man hjalpa till utan att behova
munhuggas pa kafferasten pa jobbet,
som kan vara en valdigt kanslig plats
nar vissa asikter luftas.

Jag hoppas art dina framtida "aktio-
ner" for SD lyckas, aven om du "bara"
bestammer dig for art donera komman-
de helgs olpengar.
Lycka till!

Gor forsvarsministern ansvarig
"Varje land har en arme, sin egen elier
nagon annans. "

Som gammal forsvarsvan hapnar jag
over infantilism ens seger i forsvarsde-
batten! Riksdagen skall nu med arbetar-
regeringens hjalp sanka forsvarskostna-
derna med tio procent. Forsvaret har nu
nedrustat i 30 ar, medan omvarlden rus-
tar upp! Underskatta inte den ryska
krigsmakten, bara for art de trasslat in
sig i Tjetjenien! Ryssarna ar 157 miljo-
ner manniskor med ofantliga resurser!
Sverige har bara atta miljoner invana-
re, varav en miljon utlanningar som
forfus-
kat

sig till svenskt medborgarskap! De ar
sjalvklart inte lojala till Sverige eller den
svenska kulturen. Dessa asylmissbruka-
re ar lojala sa lange de far bidrag art
oppna sin kebabbar.

Jag anser att forsvarsministern skall
goras ansvarig for de varnpliktiga som
far en undermalig utbildning. Om
svenska soldater hamnar i krig med en
oforsonlig yttre eller inre fiende, och
med sin daliga utbildning blir sarade
eller dodade, skall forsvarsministern och
de folkvalda som representerar de varn-
pliktiga tas infor domstol, och straffas!
Brortets art bor definieras som "antis-
vensk verksamhet", och sabotage mot
forsvarsmakten.

Eftersom vi rustat ned sa Iange
borde vi rusta upp. Infor ert ars varn-
plikt, hoj officerarnas loner och aterin-
for det gamla befalssystemet, ta bort
och lagg ned utbildningssystemet
"Officer 2000". Pengarna kan tas fran
asylmissbrukarna som skall utvisas,
bidragen som urskillningslost givits ut
till utlanningar dras in.

Enligt forsvarsministern ar minor
antipersonella och maste forbjudas.

Men, faktum ar art alla vapen ar anti-
personella, fran spikklubba till automat-
karbin. Skall forsvarsministern forbjuda
spikklubbor?

Den socialistiska regeringen med
centerns hjalp vill nu forbjuda minor,
framfor allt truppminor. Truppminor
finns i varianterna tramp- och tradmi-
nor. Forsvarsministern Tage G
Pettersson sager i media art han viker
for folkopinionen och darfor viii forbju-

da truppminor. Vilken
folkopinion?

Det ar i Sjalva verket Roda korset
och dess rapporter fran Angola och

Kambodja och infodingarnas
galna minhantering som givit

forsvarsministern kall fotter.
Roda korset och dess

varldsforbattrare har syste-
matiskt paverkat arbetarre-
geringen med "lobbyverk-
samhet". Att folket viI! ha ett
forsvar bryr de sig inte om!

I en civiliserad demokra-
tisk arme som den svenska

~ laggs minorna ut enligt
I Genevekonventionens alia reg-

ler. Jag ar sjalv utbildad att Iagga ut
minband och art gora minnycklar (min-
kartor) efter ett visst system!

I krigets Angola vraktes minorna ut
helt planlost av ociviliserade bantustam-
mar som krigade mot varandra.
Lattledda stenaldersfolk lade ned
kastspjutet och plockade upp moderna
vapen fran atomaldern! Roda
Khmererna gjorde samma sak med
minorna och hann dessutom bega folk-
mord pa sitt eget folk.

Slutsatsen av derta resonemang: Lat
minorna vara kvar i forsvarsmakten och
skydda armens flanker! Ge soldaterna
en ordentlig militar utbildning. Alia for-
mer av kommunism maste bekampas
och demokratin sakras. De folkvalda
gors ansvariga for sina handlingfar!
Sannolikheten for krig i Skandinavien
har okat genom konflikten i
Jugoslavien. Det forsta kriget i Europa
sedan andra varldskriget! Osteuropa ar
helt instabilt. Ryssarna langtar sakert
efter revansch. En rysk officer sade en
gang till mig: "Gud styr himmelen, rys-
sarna Jorden!" Leningrad 1987!

Sergeant K
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SD-Borlange SD-Haninge SD-Malmo SD-Sundvall/limra SD-Vasteras
Box 2050 Box 46 Box 7061 Box 3060 Box 160 18
781 02 Borlange I 13621 Haninge 20042 Malmo 850 03 Sundsvall 720 16 Vasteras
Tel: 0243-87604 Pg: 6171116-4 Tel: 060-500608
Pg: 4922041-1 I SD-Helsingborg Pg: 21 5542-2 SD-Vaxjo

Box 13045 SD-Norrkoping Box 489
SD-Dals Ed 250 13 Helsingborg Box 10071 SD-Tierp 351 06 Vaxjo
Box 113 Pg: 935779-9 600 10 Norrkoping Box 19 Tel: 0470-82858
66800 Ed Pg: 198335-2 748020rbyhus Pg: 392725-8
Pg: 6445457-2 SD-Hoor

Box 545 SD-Sala SD-Trollhattan SD-Ystad
SD-Eskilstuna 24326 Hoor Box 17 Box 60 Box 78
Box 2071 Pg: 4379576-4 73321 Sala 46020 Sjuntorp 271 22 Ystad
630 02 Eskilstuna Tel: 0224-12453 Pg: 491 7622-5 Pg: 6433061-6

SD-Kavlinge Pg: 924027-6 Tel: 070-8481454
SD-Goteborg Box 99 SD-Orebro
Box 30036 244 22 Kavlinge SD-Skfme SD-Uddevalla Box 526
400 43 Goteborg Pg: 191488-6 Box 545 Box 60 701 50 Orebro
Tel: 031-41 7244 Tel: 070-7401587 24326 Hoor 460 20 Sjuntorp Tel: 019-2741 70
Pg: 380585-0 Tel: 0413-53043 Pg: 8343913-3 Pg: 4809996-4

SD-Lund Pg: 423812-7 Tel: 070-7540467
SD-Halland/ Laholm Box 1194 SDU-Riks/Ung
Box 6006 221 05 Lund SD-Stockholm SD-Uppsala Front
31206 Mellbystrand Box 6003 Box 1932 Box 766

129 06 Hagersten 751 49 Uppsala 191 27 Sollentuna.

I
Pg: 859283-4 Tel: 070-7400336 Pg: 6493600-8

Pg: 798357-0

SD pa natet - Runt om i rymden.
SD-Riks:
http//www.ebsw.se/sd

SD-Skane/Blekinge:
http//www.geocities.com/CapitoIHill/4005/index.htm

SD-S6Ivesborg:
http//www.geocities.com/CapitoIHiI1/71 02/index. html

SDU-Syd:
http//www.geocities.com/CapitoIHill/7135/index.html

Observera att dessa adresser kan komma att andras med mycket kort varsel.
Det ar tyvarr inte alia som anser att yttrandefriheten aven galler SD!

Videofilmen SD·96 har kommit!

es'a !
3 time Endast 160:- Pg: 23 45 65-0
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http://http//www.ebsw.se/sd
http://http//www.geocities.com/CapitoIHill/4005/index.htm
http://http//www.geocities.com/CapitoIHiI1/71
http://http//www.geocities.com/CapitoIHill/7135/index.html


I nasta nummer:
Tema kommunism!

Historisk oversikt och analys av Marx' lara; de
offer den ronte och de diktaturer den skapade.
SD-Kuriren nr 30 kommer ut under varen.


