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ENGEI.8IEmMAIICHEN
;, Årets Engelbrektsmarsch var
framgång

en

stor

Att intresset i år var större än någonsin förr förstod vi innan på alla telefonsamtal med förfrågningar. Ändå blev det en positiv överraskning att
så mycket som mellan 450-500 personer slöt
upp för att tåga genom Stockholms gator för sveriges frihet och nationella oberoende.
Många var väl de karriär fixerade penningtörstiga
yuppisar som satte kaffet i vrångstrupen när vi
passerade kafeerna på Birger Jarlsgatan och
Kungsträdgården, likaså vände det sig väl i
magen på mängden utav 68-revoltörerna när
våra slagord "svenskar vakna-sverige åt svenskarna" etc, skanderade till trumslagarna i
tätens taktfasta slag. Mycket folk hade samlats
vid mynttorget för att höra Klarström tala. I ca:
20 minuter höll han ett mycket uppskattat tal (
som nu finns att köpa som småskrift, se sista
sidan ). Därefter upplöstes allt i god ordning.
Denna gång hade motdemonstranterna bara fått
ihop 25 personer och fick lägga ned sin planerade aktion för att stoppa demonstrationsfriheten.

Kamphelg i Sthlm 5/6 Juni:
Stor vikingafest på vikingabåt. Pris 100:Mat och dryck till billigt pris.
Intresserade kan ringa till kansli t innan ons. 2/6
Offentligt möte med picnick i Stockholm
Plats: Rålambshovsparken (gräsplan)
T-bana Fridhemsplan (uppg. Fridhemsplan )

________________
!~~l~1~~2~2~~~~~t~J~L
6 Juni:

Sundsyall- Timrå
Demonstration med möte och tal (även fest på kvällen)
Samling Hedbergsskolan kl 14.00

_

SOMMARENS AKTIVITETER
Offentligt möte i stockholm med vikingafest (se seperat annons)
5-6 Juni
Demonstration med SundsvallITimrå Möte med fest
6 Juni
Kamphelg i Örebro Torgmöten i : Askersund, Kumla och Örebro
12-13Juni
Kamphelg i HedemoralSäter: Offentligt möte i Hedemora
19-20Juni
Med SD i Midsommarnatten: Nattsändning i Sthlm S närradio
Reportage, intervjuer, höjdpunkter från olika program
Natten mellan fredagllördag kl 00.00-06.00
( ej telefonväkteri)
88 mhz
26 Juni
Sommarläger i Småland (SDU & SD)
28 Juni-7 Juli
Sommar på Gotland ( SDU & SD )
19-26Juli
( Med offentligt möte i Almedalen - Stora Scenen)
26 Juli
Under sommaren kommer SDU arrangera helgläger, mer info kommer
( Dessutom förbereds kampvecka i västsverige och kamphelg i FalunlBorlänge
r

NYTT OM SDU
SDU har nu producerat sin första
medlemsbulletin. Bulletinen kommer att komma ut till medlemmarna så fort medlemskorten kommer
ifrån trykerit. Detta beräknas ske i
slutet av mai. SDU har nu fem st
flygblad som distrubederas ut till
ungdomar i landet. Beställ SDU~
s
egen tidning UNG FRONT för
endast 20 kr •
Sått in pengarna på Pg: 649 36 00·8

KAMPHELG

ESKILSTUNA

Kuriren nr 20-ut@_~u!
Nu har nya nummret av SOKuriren kommit. Tidninger ~,r
mycket läsvärd och innehåller
bl.a. följande:
*Reportage med bildextra från
SO'"s kongress i februari och
Engelbrektsmarschen.
* Artikel om Front National och
utvecklingen i Frankrike.
*Vad SO vill göra mot arbetslösheten.
Och mycket, mycket mera.
Beställ ditt ex nu! Pris:20 kr:-

Helgen 17/1 8 April genomfördes en kamphelg i Eskilsluna.
Ar du intresserad av patriotisk
M6nga flygblad delades p6 lörrockmusik? Ring till kanslit för
dagen och p6 söndagen höll
Anders Klarslröm lal i Folkels beställningslista.
Tel: 08- 641 20 11
hus. En ovanlig seriös arlikel
NYA
FRÄSCHA
publicerades i tidningen Folkel
KLISTERMÄRKEN!
dagen därp6.
EN LADDNING
MED
100
ST.
EHpar veckor innan genomförPRIS
60:des även en lyckad aktion i
BESTÄLL
NU!
Väster6s.
PG: 23 45 65 - O
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Tempot p6 aktiviteterna 'ortsäller all öka, här 'ölier eN axplock

« flygbladsaktioner

och organiserad verksamhet förekommer numer över hela landetvilket är mer än vad vi ens översiktligt kan rapportera om här l.

DaIan1a
I maj genomförde ca ISO personer en protestdemonstration mot flyktingpolitiken i Hedemora. Motståndet är stort och
det var den kommun vi lyckades bäst i valet 91. utav de kommuner vi inte ens ställde upp i. Vår alltmer aktiva grufP
genomför nu kamphelg med offentligt möte helgen 18-20juni. där även representanter för riks kommer medverka.
övrigt stort intresse i landskapet och mycket flygbladsutdelningar framförallt Borlinge, Falun och Hedemora.

Skåne
Offentligt möte i Helsingborg samlade ca 60 personer den 17april. Som talare: Anders Klarström som även höll tal på
Stortorget innan. På möten 8 maj bildades kommunföreningar i Hässleholm och Kristianstad. På Valborgsmässoafton
hölls torgmöten i Höör. som även uppmärksammades i Arbetet. Propaganda aktioner i hela landskapet. som t ex:
Trelleborg. Svedala. Steffanstorp. Malmö och Tomelilla.

Dalsland
God publicitet i lokalpressen

och flygbladsaktioner

i t ex Billingsfors. Bengt fors och Dals Ed osv.

Värmland
Intensiv kampanj inför kamphelg 22-23 Maj ( som vi skriver om i nästa bulletin ).
o

fJlånadens partidistrikt.
baserade

Arets partidistrikt
Vid årskiftet kommer arets mest aktiva partidistrikt
utses. Bedömningen kommer att baseras på inskickade distriktsrapporter. Distriktet som vinner kommer att
få en belöning från SD-riks värt ett antal tusen kroner.
Så kämpa på.

på distriktsrapporten.

MARS.

AE.RIL
1. Skåne
2. Småland
3. Dalarna

1. Sthlm-Nord
2. Södermanland
3.Värmland

••

ME D SD

SOMMARLAGER

Mellan
den
28
juni
och
den
7 juli
kommer
SD
att
anordna
ett
sommarläger.
Där
kommer
vi
att
åka
på
möten,
flygblads
utdelningar
m.m.
Men
självklart
kommer
vi
att
ha
en
social
sida
där
nationalister
ifrån
olika
delar
av
landet
träffar
varandra.
Kontakta
kanslit
för
mer
info.
OBS!
På
lägret
kommer
SDU ha sin
egen
avdelning
.
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KANDIDATER FOR SVERIGE
Fyll i talongen och sänd in till: SD-riks Box 200 85, 10460 Stockholm
så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
Ja, jag kan tänka mig att ställa upp som kandidat tör SO i valet 1994.
Jag vill ställa upp i :
Riksdagsvalet
(ange med kryss)
Kommunalvalet i:
_
Landstingsvalet i:
_
Mitt namn är:
Adress:
Postnummer: -------------------

Ort:

Tel.nr:

_
_

_

FYLL

VAL

FONDEN
Förra redovisningen 76 680,26:SOOan~'()~~

har [Oljande bidra!! konmit

[ars, an agen
Tage, Hägersten
Toma~ Slhlm
Mats, ~thlm
Tomas, Södertälje
Tomas, Borlänge
Gul/an
Arne••.Hägersten
Jan, I äby
Peter, Lidingö
Jeppe, Järfalla
Hans, Sthlm
Jörgen Gbg
Lars, Nyköping
Nisse, Järfålla
Rickard, Malmö
Manne, Saxdaler
Tomas, S-tä/je
Tomas, Hägersten
Staffan, Järfälla
Patriot, Säter
Peter, Gbg
SO-Uppsala
Maria••o/är/anda
John, Norrköping
Erik, Sthlm
Rune, Vet/anda
Patrik, Eskilstuna
Helvi, Sl;1ånga
Tomas, Borrånge
Maria, Jär/anda
SO-Lund
Janne, Botkvrka
Ingvar, Furulund
Greger, Flen
Kari-Ivar
Solvieg, ED
Arne, Bergforssen
Gul/an
Tobias
Lars, Bandhagen
Rickard, Malmö
Gunnar, Söderhamn
Tage, Alingsås
Stelfe,l.Farsta
Rolf, ~thlm

Jal/e
Erik, Sthlm
Thomas, Kungsör
Arne, Hagersten
!::lans,Stl1lm
Orjan, Huddinge
Tomas;...Hägersten
Karin, I..'>rycl<sbo
Mats, Norrköping
Ebba, Sthlm
Anders, Lidköping
Lennart).Nacka
Niklas, ~thlm
Gert, Malmö
Veronica Gbg
Göran, Simrtshamn
Tomas, Borlänge
Staffan, Umeå
Arne, Bergeforssen
Tomas, Borlänge
SO-Lund
SD-So//entuna
Greger\ Ar,nesson
Mats, Manlnge
Patrik, UPpl-Väsby
Roger, RYlnge
Patrikl-.Uppl-Väsby
Lars).candhagen
SO-~ollentuna
Tomas, Borlänge
B'örn
~elvi, Spånga
M, Nacka
Maiken, Helsingborg
Summa 93-05-26

~Ö:-

jn:

50:200:300:100:100:500:90:100:100:50:50:100:100:100:200:50:600:300:100:20:50:200:500:100:100:500:100:100:100:500:100:200:100:50:50:100:100:500:100:200:100:50:50:200:200:40:500:100:100:90:50:300:100:100:-

STAPELN!
När valet kommer
I994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismen
bryta igenom.
Sätt in ett
beloppQy
också!
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Engelbrektsmarschen 1993
Småskrift med Anders Klarströms
tal på Mynttorget 24/4- 93.
Pris: 25:Medlemspris: 20:-

Ny skrift från SD.

Handlar om Gustav Vasas liv
och leverne.
Pris: 50:Medlemspris: 40:-

50:-

500:100:200:100:200:50:-

1000:100:300:100:100:100:620:50:-

300:100:100:100:200:200:100:100:50:10:60:90710.26

Tänk på att bidrag till valfonden ska sättas in på:
postgironr: 629 32 70 - 2.

Närradiosändning
i Sthlms
radio om Engelbrektmarschen
1993.
Med: Thomas Johansson
Med inspelningar och interviuer giorda under marschen.

Pris: 50:-

