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ETT AR

På Engelbrektsdagen

den 27/4 - 91 drog SD:s demonstrationståg genom Stockholm .

••

NU AR DET DAGS IGEN!
Lördagen den 25 April
Klockan 12.00

Samling på EngelbrektsIDM som ligger vid Humlegårdens sydspets,
(se karta). Närmaste Tunnelbanestation ärÖstermalmstorg, ~
motStureplan. Ni som kommer moo bil, åki goo
tid så att Ni kan hitta lämplig parkering. Det är i år 556 år sedan frihetshjälten Engelbrekt
Engelbrektsson fick gjuta sitt blod för ett fritt, svenskt Sverige.
Vi Sverigedemokrater gör nu VAR PLIKT och för kampen vidare!
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VAL MOTT PATRIOTER!

REGION SYD!

BILDA

Inom SD "region syd" har man
skickat ut sin första separata bulletin för sydsverige och man fungerar där nu alltmer självständigt
och har tagit några steg närmare
ett länsförbund. Glädjande nog
har detta smittat av sig på andra
delar av landet.

KOMMUNFORENIG?

REGION VAST!
I Göteborgsregionen har man nyligen
sänt ut sin första regionbulletin till
medlemrnar och sympatisörer i västsvelige.
Har vi kanske här ett länsförbund att
vänta?
Vi önskar dessa båda regioner lycka
till med sitt intensifierande av det mer
självständiga arbetet Alla medlemmar
som känner sig manade att hjälpa de
idealister som driver på i dessa regioner uppmanas härmed att höra av sig
till respektive kommunförbund, så att
,vi får ökad expansionskraft.
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Köp vår flaggnål med svenska
flaggan. Köp samtidigt
Bildekalen"Siste svensken tar
flaggan med sig". Köp båda
för enbal1 40 kronor. Bifogar
du en kopia av ditt taxileg får
Du det för endast
20 kr. Tveka inte!
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KANSKE NAGOT FÖR
STOCKHOLMS
TAXICHAUFFÖRER?
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Inget händer av sig själv! Det
Du kan läsa om i rutan till vänster är exempel på enskilda
medlemmar som har insett
detta. Vill Du att SO ska ha en
lokalorganisation
eller finns
det en redan där Du bor men
Du vill att den ska bli starkare?
Hör av dig till lokaIorganisationen i sådana fall eller till riksorganisationen om du vill dra
igång en lokalgrupp.
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IMPORT AV LIVSFARLIGA
SJUKDOMAR.
I en artikel i Dagens Nyheter för en tid
sedan kunde man återigen få bekräftat
om hur illa det är ställt med det land vi
kallar Sverige. Vi har genom åren i en del
flygblad varnat för att en stor del av de
HIV-positiva som upptäcks i Sverige är
av osvenskt ursprung. I ovannämnda tidTio av hundra
ning erkände man
Afrikaner som kommer till Sverige är
Hiv-postiva.
Styresmän som sanktionerar dylik import
för att berika sin befolkning med. gör sig
skyldiga till utstuderat landsförräderi.
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Nya numret av
SO-Kuriren ute nu!
Läs bl.a. om:

-Mord på oskyldiga svenskar,
-Medias lögner,

-Om EG,
-Om Karl XII den 30/11 -91.
och mycket, mycket mer.
Är Du ej ännu ej
Prenumerant? Betala in
prenu merationsavg iften
NU! Så får du ovanstående dubbel nummer
med posten. 120 kr/6 nr.
Sättes in på postgiro 23 45 65 - O
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Yikti1:a Datum!
• Årsmöte För 1991 imitten

lit

51'1il; (framskjutet till slutet av Maj, Mer info kom-

mer) .• 25 april Manifestation till Engelbrekts minne (j STHLM) .• 19 maj stormöte j
Norrköping .• 6 juni stort utomhusmöte j Stockholm .• Mitten av juni, kampanjIäger
j Dalarna.

Talongen nedan fanns med
redan i förra bulletinen. Har Du
inte fyllt i den ännu? Gör det i
sädana fall och skicka in den.

Hur skall vi arbeta i framtiden?
Vad ger mest resultat? Flygblad? Affischering? Klistermärken - eller kanske någonting annat.
Hur kom du själv i kontakt med oss?
Vi vill veta så att vi kan räkna ut hur vi skall arbeta i framtiden. Vad vi ska satsa på osv.
Fyll i talongen nedan och skicka till oss, så ger du oss en ovärderlig hjälp i vår gemensamma
mot förräderiet.
Jag kom i kontakt med SO på följande sätt:

D
D
D
D
D

Jag
Jag
Jag
Jag
Jag

såg en affisch
såg ett klistermärke
läste om SO i pressen
köpte en tidning
fick ett flygblad

kamp

NU BEHOVER VI
EKONOMISKT
STOD!
••

Vi har under den senaste tiden konlillit
att dra på oss ett flertal skulder (tryckning av tidning, betalning av kvartalshyran mm) Dessutom hade en räkning
kommit bort i villervallan under valrörelsen, och ett kravbrev på telefonräkningar damp nu ner till oss. Vi har av
den anledningen låtit annonsen för valfonden utgå i denna bulletin. Vi vet att
det är lågkonjuktur och att man inte har
råd med "onödiga" utgifter men

Vi ber nu Di~ om ekonomiskt stöd för att
kunna betala dessa
akuta räkningar.
Nu måste vi alla
hjälpas åt.
Sätt in Ditt ekonomiska stöd på postgiro

234565-0
Obs. Valfonden kommer att
redovisas fullständigt i
nästa bulletin
För dig som bor i "Trakten"!
Sverigedemokraterna i Östersund och
Frösön, har nu även de skaffat sig en
adress. Den är som följer:
SD Östersund-Frösön
Box 647

831 27 Östersund

/I

S f o r k o Il c e r Il e Il

/I

S v e r i g e d e 111o k r a t e nza .

Del h3r fJktiskt liinl alt fl~k ringt dkr sklivil O<-ilklag;l\ 1\\ alt Yi intc annon~r.lf nl(TJ i
lhig~re>:..=. "S3tt in cn hclsid:J i ExpR.."'-=" (Ja. dd r.:in;!a~l var dL'!ingcr1mL\llcm SCl11
gav) ~lcn dcl häJKlcr ibland alt mcdkmmar hör av sig (-=il klagar p;l divc~ sakcr. ibland
kan dd val<lhefogat med I-litik odl n)1tigt mcd konstruktiv dito. ~kn inte alltför sällan pr.iglas dcn aven total ofÖI,I~c1sc för hur Ixntie! fllllgcl;Jr. (blfor skall hjr fÖ!~ikas ges en
S<1dmJl1rkhuing. Svcligedcmok1;Jtcma jr en hclt ideell rörelse. när akti\'a paltimed\cnum
åker ut till kal1l111mCrnmt cm i hnde! och häller möten m.m. b...'!alasni<;t;m uteslutande
alla kostJ1aderurcgen ficka. De:'an aIbctarmed framställaI1dc av Bulletin. SO-KUlir. Oygblad, kJistennärken 111.111.
dc :'an aIbctar l11edexpediering av varor. l1~gjstelhantering. tidningsfOOilljning, ekmaniaJbe!c, sändrnde i nän;Jdio, m.a.o håller partiet p;l föttcr, gör delta
fullständigt oavlönat på sin fritid, (vad gör Du på din fritid I). SO har ingen lniljnJr som
finaI1sierarverkSaInhelen Detta gör att vi helt fär lita pä våra l11ed1enunars offervilja och en
hel delmedlcnunar visar ochS<1upp en god offervilja, men fler ~-uIle rehövas för en positv
utveckling av partieL SO dras dessutan med avbetalningar till medlenunar SOI11i partiets
~1se
illde upp och lånade ut stora smlUnor ur egen ficka för att p1rtict övenmvud
lagel skulle 1-1lnnaexistera id:Jg.
Vi hoppas att ovanstående av det stOla fleltalet av Er sm1 läser del inte >ka UriJfattas :'an
n~g()( oförskämt, men an Du aven händelse uppfattar del så. beror del kanske på att Du
kärmer dig träfJad ...

Sverigedemokraterna
i Orebro.
Den 18 Mars var det debatt mellan liberaler, röda och
nationella i Örebro, något som var så intressant att
nära 200 personer mötte upp i och utanför tältet i centrala Örebro. Redan helgen efter höll så SD ett möte i
Örebro som fick till följd att åtminstone ett antal nya
medlemmar sållade sig till skaran av aktiva. Vi vill
härmed önska den något förstärkta Örebro-avdelningen all lycka i arbetet i regionen.

~J1~NADENS
SMASKRIFT!
Med anledning av demonstrationen
den 25 april, saluför vi nu skriften
Engelbrekts Befrielsekrig som
"månadens småskrift".
Den är mycket läsvärd.
Beställ den nu för endast 25:inklusive porto!
Sättes in på postgiro 23 45 65 - O
Torshammare i brons pris 150 kr.
Affisch i A3-format. Motiv "Sverige
Fädernesland" i flerfärg! 10 affischer 150 kr
Sättes in på Sveamåls postgiro: 625 55 53 - 7
®@~@ ®(ill©©~anO[Ji])Q
Nytt försäljningsrekord på vår film med
spännande demonstrationsbilder från
Engelbrektsdagen
27/4 - 91 och demonstrationen den 7/9-91 +hela stormötet med åtföljande
tal. Bestäm dig, köp den, se den.
endast 175kr. Märk postgirotalongen "Film 7/9."
(Postgiro: 23 45 65 - O)

ANVAND ALLTID POSTGIRO 234565· O
VID BETALNING AV VAROR FRÅN SO!

DEMONSTRATION.

S

verigedemokraterna alTangerade fölTa året för första gången en manifestation
till Engelbrekts minne. Det var Sverigedemokraternas första riktiga demonstration någonsin, och ett evenemang som i vackert vårväder föranledde
mycket god stämning samt många glada miner. Det är nu andra året i följd som vi
manifesterar i anslutning till Engelbrekts dödsdag, och efter den 25 April är detta
evenemang således att betrakta som tradition.
Ni som var med 1991 och Ni som känner till att Engelbrekts dödsdag infaller den 27
April har kanske lyft på ögonbrynen när ni sett att vi i år genomför demonstrationen
den 25 April. Att vi gör det hänger samman med att den 27 April i år infaller på en
måndag, och det är knappast en lämplig dag för alla våra medlemmar och sympatisörer utanför storstockholmsområdet, så därför har vi förlagt det hela till närmaste
helg.
Vi har under det mörka vinterhalvåret sett allehanda mörka krafter inom landsförräderiets etablissemang slå på sin allra största trumma, för att banka in i folks huvuden
om vår oåterkalleliga väg mot det blandkulturella lyckosamhället. Man har talat om
hur öppet man nu "debatterar" invandringsproblematiken. Vi SD:are har bara haft att
konstatera att DE anser debatt föreligga, när Bengt Westerberg skäller i riksdagen på
lOd
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Vi går mot ljusare tider! Det är nu dags att ljusare, svenska krafter blåser i hornet!

lill BEHÖVS! VISA ~ATIQNELL SOLIDARITET DEN 25 APRIL!

AKITVERA ER!
Vi har alltid massor av arbetsuppgifter som behöver utföras, såväl pappersarbete som aktivt arbete ute på gator
och torg. Flybladsutdelningar, tidnings försäljning, affischering o.S.V. På den här talongen kan Du fylla i om Du
villvara med vid torgförsäljning eller - och framför allt i
nuläget - som funktionär vid den kommande demonstrationen den 25 April
. OJa,jag
vill vara med i en funktionär/skyddsgrupp som håller ordning den 25 April.
ja,
O

kontakta mig så att jag kan få vara med vid
tidningsförsäljning
i Stockholms centrum.

Skickas snarast till:
Sveamål, Åsögatan 123 B . avd l~O, 116 2~ Stockholm

Här nedan: En karta med Engelbrektsplan
inringat som förhoppningsvis ska underlätta för Er att hitta rätt.
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