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Genom att handla av SDU far du bade bra varor till bra priser och
stodjer ocksa val' verksamhet. Nar du bestaller fran oss skall du
varje gang anvanda dig av vart postgiro: 649 36 00-8.
vi tar ocksa garna emot bidrag pa samma postgirokonto. SDU saknar helt bidrag fran stat, kommun och moderparti och Val'verksamhet kan bara bedrivas med er hjalp!
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"BSS-ctt fiirsi\k alt viicka dcbatt" (250sidig bok om BSShisloria - rekomender<ls!!!)

CI)-skh'OI' - Ultima Thule
The Ear1yYears
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"Sverigedemokrater'na
om Sf):s fcirsla 10 1'lr)

"Nationalism
oeh debal1)

10

dr" (beratlelsen

i ctt land?" (skrift om ideologi

"Dit ii1garna inte liingre gilr" (roman om ell
samhiille ulanfiir lid oeh rymd)

Lejonet Fr1'lnNorden

S\'erige

Svea Rike + Batalj (spel om den svenska hislorien)

Svca Rike + Bata\j
Elt historiskt maktspcl under tre arhundraden.
Spelet utspelas under pcri(xlen fdin 1521 till 1813.
Dcllagarna spelar nil' sin adclsatt. Genom alt dra
riitt kort, \"ara lite listig oeh ha en smula tm giiller
dct att gora sina adelsatter sa inflytelserika selm
mi)jligt. Oct finns tre omriiden som deltagarna kan
piiverka: Krig oeh Oiplomati, Handel, ,Jordbruk
neh Konst samt Lilteratur oeh Vctenskap. Spelet
iir ett enkelt oeh underhiillande familjespel met!
stor historisk behallning.

SDUT-troja
Vit kvalitetstroja med en diskret SDUloggo pa det vanstra brostet.
Perfekt till sa val fest som vardag!

Svenska Marscher
Upplev den Svenska historien med dess
basta marscher. AUt fran
Bjorneborgarnas marsch, Bohus
BataLjon till nationalsangen och Karl
XII:s marsch, Marcia Carolus Rex.
100:-

Sverige - IDtima Thule
Thules basta platta nagonsin? Formodligen.
Bland hojdpunkterna
finns sparen Folkhem
och Vi salde vara hemnzan, dar man far
sallskap av valkyriorna Fran Hel.

SDU:s egna kcpsar med
val' logga pal

