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Informationsbulletin för Sverigedemokraternas
medlemrhar. Utkommer ca: 10 gånger per år.
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Lördagen den 29:e april samlades vi på Engelbrektsplan i vår
Kungliga huvudstad Stockholm för femte året i rad för att än
en gång hylla frihetshjälten Engelbrekt Engelbrektsson på sin
dödsdag som infaller den 27:e april, men som av taktiska skäl
manifesteras närmaste lördag, då förutsättningarna är bäst.
Så var ännu en Engelbrektsmarsch ett faktum och
den odemokratiska anarkistpöbeln misslyckades än
en gång med den i stort sett omöjliga bedriften att
stoppa vår välorganiserade marsch. Vi samlades på
Engelbrektsplan som vanligt, den rutinerade och
välorganiserade Stockholmspolisen och demonstra-
tionsledningen med vår för året nyinrättade vakt-
styrka på förnärvarande 30 man, var på plats redan
vid 113°-tiden för att röja undan eventuella mot-
ståndare.
Vi behövde dock inte göra någon insats av den

arten på själva samlingsplatsen, senare fick vi däre-
mot order av Polisen att flytta samlingsplatsen ca:
hundra meter bort till Engelbrektsgatan. Orsaken
var att det vid 143°-tiden skulle samlas motdemon-
stranter vid Stureplan, vi hörsammade självfallet
ordern.
Stureplan är belägen mitt emellan Engelbrektsplan

och den tunnelbanestation (Östermalmstorg) som
de flesta marschdeltagare skulle ankomma till, de
röda hade räknat med att de skulle kunna stoppa
våra anhängare när de måste gå sista biten mellan
T-banan och samlingsplatsen. Detta var vårt folk
väl medvetna om genom tidigare års erfarenheter
då det från motdemonstranternas sida gjorts tafatta

försök att skrämma bort våra sympatisörer. Istället
för att åka dit i små grupper som man gjort vid tidi-
gare tillfällen så samlades man vid en annan station
och organiserade resan den sista biten fram till
Östermalmstorg.
Vid framkomsten var man ca: 50-70 nationalister

som med språngmarsch bröt rakt igenom den röda
pöbelhop som samlats vid Stureplan, "antifacsis-
ter" och annat löst folk sprang huvudstupa iväg åt
alla möjliga håll i vild panik, trampande varandra

.på hälarna, skrikande "nu kommer dom". "Det var
en syn för gudar" rapporterar en av våra informa-
törer i pöbelhopen.
I detta skede höll vi som bäst på med att visitera

demonstrationståget för att se om det var någon
som eventuellt hade förbigåtts av direktiven från
partiledningen om marschens utformning och våra
ordningsregler som inför detta års marsch hade
skärpts betydligt. Ordningsreglerna kommer att
skärpas ytterligare inför nästa års Engelbrekts-
marsch och vi måste här poängtera vikten av att
alla deltagare respekterar de villkor som fastslogs
på årsmötet -95. .
För dig som till äventyrs har missat den informa-

tion vi haft i tidigare utskick kan vi Forts. sid 2.



Forts, [Tån sid 1. repetera de villkor som gäller i fort-
sättningen, (se den grå faktarutan). Det är mycket
glädjande att kunna konstatera att våra motstånda-
res odemokratiska metoder gjOJ1vårt folk än mer
övertygade om betydelsen av att Engelbrekts-
marschen genomförs enligt planerna varje år,
oavsett vilket motstånd vi kommer att möta.

Engelbrektsmarschen är helig för oss och vi
kommer aldrig att ge vika för de antidemokratiska
krafter som med alla till buds stående medel
försöker hindra oss att genomföra snart sagt varje
form av manifestation som vi arrangerar. Det finns
bara ett sätt att stoppa oss och det är med vapen-
makt och då blir vi tyvärr tvingade att slå tillbaka.

Engelbrektsmarschen avgick ca: 1630 helt enligt
planerna, vi var ca: 300-400 deltagare, alltså bara
hälften så många som valåret -94, men man måste
komma ihåg att intresset för politisk verksamhet är
helt på top under ett valår och helt i botten under
ett eftervalsår som -95. Vädret har också mycket
stor betydelse för deltagarantalet, i år var det kallt
och blåsigt och kraftigt snöoväder i Stockholm
dagen före, det låg snöslask på gatorna bara några
timmar före samlingstiden. Förra året var det
strålande solsken och rena rama högsommar-
temperaturen och dessutom nästan helt vindstilla.

Under marschens gång möttes vi som vanligt av
antidemokraternas fega metoder, stenkastning mm.
men Stockholmspolisens lilla men vältrimmade
kravallstyrka stoppade de röda ynkryggarnas till-
tag och beredde väg för oss - Sveriges kommande
politiska ledning. Det vill vi här passa på att tacka
alla inblandade poliser för - tack så mycket för
Era insatser. De flesta poliser som tjänstgjort på
våra gator runt omkring i Sverige inser att vårt sätt
att lösa samhällets problem är enda möjligheten att
undvika inbördeskrig eller en liknande situation.

Resterande marschsträcka avlöpte på ett lugnt och
värdigt sätt utan att de maskerade fega små röda
råttorna fick möjlighet att komma inom kastav-
stånd. Många glada människor kantade marsch-
vägen som gick förbi Kungsträdgården där de
flesta stod, en och annan "röding" kunde man
också skymta bland alla nationellt sinnade och
nyfikna åskådare. Inför detta års Engelbrekts-
marsch har vi fått hjälp med finansieringen av 20
nya marschfanor med tillhörande stänger till vår
nya fanborg, som blev mycket vacker, ett mycket
bra initiativ av SD-Uppsala som i sin tur fått hjälp
av den nationella butiken "Asgård" som ligger på
Södermalm i Stockholm. Även nästa ide Forts, sid 4,
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tlllltiunlllbllg~fitllnbet iben
ltungligll ~Ubub~tllbenetucltljulm!
Årets nationaldag firas i sedvanlig ordning i en av Stockholm stads

fina grönområden, i år har dock "kultur på -90-talet" varit på hugget
och före oss bokat Rålambshovsparken mellan kl. 1300 och kl. 2200

denna för oss nationalister så speciella dag. Istället har vi valt att
hylla vårt fosterland i Vasaparken (vid Dalagatan) på tisdagkväll med
början kl. 1900 och ca: 2 timmar framåt. Sverigedemokraterna hälsar
alla nationellt sinnade stockholmare hjärtligt välkomna, håll tummar-
na så att vi får fint väder och att "rödingarna" har bakrus så att vi kan
hylla svenskarnas nationaldag på ett värdigt sätt. Välkomna allihop!



"BORLANGEPOLISEN
INFILTRERAD AV AF A ?

Lördagen den 6:e maj arrangerade SD-Borlänge ett protestmöte emot
Borlängepolitikernas vansinniga planer att tillåta ett moskebygge där.
Kan du gissa vad som hände? Rubriken hjälper dig att gissa rätt!

Nu går skam på torra land. Jag
har aldrig varit med om ett svin-
aktigare beteende ifrån Polisens
sida och jag kommer förhopp-
ningsvis aldrig att behöva upple-
va något liknande igen. Jag har
alltid respekterat lagens långa
arm, speciellt vid de tillfållen de
tvingats möta det fegaste, mest
odemokratiska avskum man nån-
sin kunnat skåda på våra gator
på olika platser här i landet.

Vid detta tillfälle måste jag
tyvärr tillkännage mitt starka tvi-
vel på Borlängepolisens ärlighet
och inte minst dess pålitlighet när
de helt godtyckligt lät den röda
pöbelhop som samlats i Borlänge
störa vårt möte.

Sverigedemokraterna hade till-
stånd att ha ett protestmöte på
den plats vi sedemera också stod
på. Även våra röda "vänner"
hade fått tillstånd att ha en mot-
demonstration 200 meter längre
bort och mot det har vi självklart
inga invändningar, om de för en
gångs skull kunde hålla sig på
den plats de blivit hänvisade till.

Men inte heller denna gång höll
de sig på sin plats, nej då, de
skulle givetvis försöka att ocku-
pera vår plats, det utan att lek-
sakspolisen gjorde ett enda för-
sök att avvisa dem ifrån vår plats.
Vi tänkte då, okey det får väl gå
ändå, men så fort vårt möte star-
tade så böljade antidemokraterna
att skrika och föra ett jävla väsen.

Inte nog med det, de kastade
sten då och då, stenarna träffade
ingen men det var inte deras för-
tjänst för vi hade i vanlig ordning
våra skottsäkra sköldar med oss
och de gjorde sin tjänst, denna
gång precis som i Växjö. Vad
gjorde då Polisen åt denna sten-
kastning? Ingenting, de gjorde ta
mej fan ingenting ... ! De röda
kräken tilläts kasta sten och spot-
ta på oss utan att Polisen rörde en
fena, de brände t o m. Svenska
flaggan utan minsta protest ifrån
Polisens sida. Om däremot någon
av oss tyckte att det hade gått för
långt och själv tänkte ta upp en
sten för att eventuellt kunna för-
svara sig med, då var det med ens

mycket enklare att ingripa emot
syndaren med en mycket hätsk
attityd. På vägen tillbaka till järn-
vägsstationen där vi parkerat våra
bilar bombarderades vi med ste-
nar och grus och Polisen gjorde
sin enda insats under hela detta
möte då de visade färg med all
önsvärd tydlighet när det gällde
att förhindra att vi på något sätt
försvarade oss.

Dessa polismän har klart och
tydligt visat att det absolut inte är
någon mening med att ansöka om
demonstrationstillstånd och där-
med också förvarna anarkistslöd-
dret, så att de kan samla ihop så
många primitivt tänkande som
möjligt.

Vi måste givetvis väga in dessa
fakta i vår bedömning inför nästa
besök vi skall göra i Borlänge,
för jag anser faktiskt att vi borde
ha torgmöten, demonstrationer
och andra provokativa aktiviteter
varje månad om inte varje vecka i
denna Björn Erikssons högborg,
folket i Borlänge måste informe-
ras om de missförhållanden som
råder i deras hemstad.

Forts. från sid 2. kommer från SO-Uppsala, det handlar om Engelbrektslotteriet som syftar till att dra in
pengar till partiet genom att lotta ut olika saker på möten och demonstrationer. Lotteriet har väl inte gått
så lysande som vi hade räknat med, men folk kommer förhoppningsvis att vänja sig vid tanken och nästa
Engelbrektslotteri kommer nog att bli en framgång för partiets ekonomi, det finns en del lotter kvar så
köp gärna några, (se annons på sista sidan). Vinsterna - CD-Skivor, vikingaplanscher och marschfana
med tillhörande stång, har skänkts av "Peter" en privatperson från Stockholm och ett "Skånskt företag"
med nationella värderingar, Sverigedemokraterna vill härmed tacka alla inblandade i "sponsringen" runt
Engelbrektsmarschen, hoppas att fler företag följer Era utmärkta insatser för vår gemensamma sak
"Sverige åt Svenskarna". Vi hade detta år tre talare som alla på sitt eget sätt belyste de problem som vi
inom en snar framtid står inför. Mikael Jansson premiärtalade som partiledare och hade landsförrädarna
varit på plats hade de säkert varit medlemmar i SO nu. TIna H-B. (vice ordf.) och Tomas A. (2:e vice

4. ordf.) hetsade upp publiken så pass att de helst ville ta makten med en gång, utan mellanliggande val.



enntnt ••~liiget 1995!
För tredje året i rad arrangerar SO / SOU sommarläger. Oet kommer att förläggas till västkusten under
perioden 11juni t o m. 16 juni. Sommarlägren har kommit att bli en höjdpunkt för våra mest energiska
aktivister / medlemmar och partikamrater ifrån hela landet har möjlighet att träffas i trevlig nationell
miljö samt att deltaga i gemensamma aktiviteter.

Här följer några exempel:
* Ideologisk skolning och föreläsningar i olika ämnen.
* Gymnastik, idrott och exercis.
* Lagspel som brännboll och fotboll.
* Femkamp.
* Sångövningar, berättelser.
* Torgmöten, flygbladsaktioner, affischeringar och försäljning av partimaterial.

Följande självklara villkor gäller:
* Medlemskap i SO eller SOU.
* Civiliserat (nationellt) uppträdande.
* Oet råder totalt alkoholförbud under hela sommarlägret.

Lägerledningen förbehåller sig rätten att skicka hem deltagare som av förekommen
anledning inte passar in i den speciella lägeratmosfär som kommer att råda, när man
t ex. blir beordrad att skala potatis eller tömma latrintunnan.

Mathållningen kommer att skötas aven speciell "trossgrupp" med hjälp av handräckning som alla turas
om med. Flera ledande Sverigedemokrater kommer att deltaga / hålla i aktiviteterna under hela veckan.

Priset är 300:- och i det priset ingår kost och logi samt transport emellan samlingsplatsen i Göteborg
och platsen för sommarlägret, resan från din hemort till Göteborg får du ordna själv. Eventuell samåkning
från orter där fler lägerdeltagare bor kommer att samordnas av SO. Separat inbjudan med tid och plats får
alla anmälda deltagare. Anmäler dig gör du genom att betala in 100:- till SO-Göteborg (pg: 380585-0).

Ange tydligt på blanketten att det gäller "Anmälningsavgift sommarläger", skriv ditt namn, adress,
ålder, telefonnummer. Anmälan är bindande och avgiften måste vara oss tillhanda senast den 31 maj. Oe
resterande 200 kronorna betalas vid ankomsten till lägret. Deltagarantalet är begränsat så anmäl dig
snarast. Har du några frågor så kan du iförsta hand ringa till Per Emanuelsson, (vardagar 16-22,
helgdagar 09-23) tel: 070-740 88 77. I annat fall kan Rikskansliet förmedla kontakten tel: 08-641 20 11 /
070-74098 11. Vi hälsar härmed alla sverigedemokrater välkomna till sommarlägret 1995.

lYttO etJtrigti uotiuuolbo!)i ~uubitJon!
, .

~ijbngen ben 6:e juni tUtotbnilt elJmgebemoktatetttllö
eunb8u'ttUJ ~blttMbbefning en gAenbebemonöwlltion 'föt Iltt
~'Jlltt4>lJhtfojtetltUtbö~iiturika .~iötorift ~AbAt nlltiunlll~llg. .

i' :. .,': . , , :'~

, 'S' ~ &



VAL-
FONDEN

FÖRRA
REDOVISNINGEN

360 286:-
FROM. 95 03 15 HAR
FÖLJANDE BIDRAG

INKOMMIT PÅ POST-
GIRO: 629 32 70 - 2.

Ove, Sundsbruk 100:-
Ingvar, Helsingborg 120:-
Svea, Smedjebacken 100:-
Jan, Halland 50:-
Gösta, Halland 200:-
Lars-Olof, 100:-
Benita, Hässelby 50:-
Tobias, Hässelby 100:-
Mikael, Stockholm 200:-
Tage, Alingsås 50:-
Lotta&James, Älmh. 100:-
Göran, Väsby 200:-
Hagge Geigert, 50:-
Daniel, Lilla Edet 88:-
Westerberg, Järfälla 300:-
Södermar, Täby 100:-
Stig L, Göteborg 50:-
Rickard, Malmö 50:-
Joakim, Göteborg 100:-
Johan, Farsta 250:-
Johan E, Bromma 120:-
Mikael S, Göteborg 70:-
Ingvar, Helsingborg 100:-
Dan W, Uddevalla 200:-
Tage, Alingsås 100:-
Tommy S, Olofström 30:-
Göran, Väsby 200:-
Joakim, Göteborg 100:-
Jan, Halland 100:-
Gösta, Halland 100:-
Ed's vårmarknad 1000:-
Karl-Ivar, Kalmar 50:-
Stig, Vällingby 200:-
Jonas, Gävle 100:-
Mikael J, Örebro 100:-
Herman, Bålsta 100:-
Mikael S, Göteborg 70:-
Fredrik J, Bromma 150:-
Erik, Uppsala 50:-
Dan W, Uddevalla 200:-

Summa 950516: 365 784:-
Tack alla bidragsgivare för
Er generösa givmildhet, ni
är vår räddning och vi ska
bli Er, om vi vill tillräckligt!

Medlemsrabatt
Fram till den 31:a maj

kan Du som är medlem
köpa våra fårska klister-
märken till nedsatt pris.

Passa på att beställa T-tröjor
innan den 31:a maj. Fram till
dess får du som medlem köpa T-
tröjorna för 100:- istället för
120:-.
Om du beställer andra varor för

en summa över 200:- så får du
köpa T-tröjorna för 80:-.

Storlekar: M, L, XL.
OBS!

Gäller endast medlemmar.
Max 2 T ·tröjor per medlem.

Ordinarie pris:
100 märken / 60 kr

Medlemspris:
100 märken / 50 kr

OBS!
Nya modeller.

Erbjudandet gäller endast medlemmar.

I!I. I!II ~ngelllreftt~ lutteriet ~
~I Det finns fortfarande möjlighet att köpa Engelbrektslotter. För
~~ endast 10:- / styck får Du chansen att vinna ett av de här priserna.
~I 1: pris 10 olika CD-skivor (Vikingarock). ~
~~ 2: pris Svensk kvalitetsfana med fanstång.I 3: pris 10 olika fårgaffischer med fornnordiskamotiv.(A2) ~
~~ Dragning sker den 6:e juni. Vinnare kommer att meddelas på
~~ nationaldagsmötet i Stockholm och i junibulletinen. Köp lotter på
~~ SD-Uppsalas postgiro: 798357 - O.Dock senast den 31 maj. ~

I!I. I!I

Mobilnllmm,er.
Vi har vid upprepade tillfällen fått klagomål på att vi är
svåra att få kontakt med, vi har hörsammat klagomålen och
vidtagit åtgärder, även om det tagit tid, allt för att Du lättare
skall kunna komma i kontakt med oss och få svar på dina
frågor.

Nu kan Du även nå oss på mobiltelefon.

070 - 740 98 II.
pe--------:':' ..----.
SD-NORRKOPING SD / SDUkuiuJl

Vid din beställnin Ile' vivara tacksamma' <> kunae
lämna 'ditt telefönnummer.
Detta skulle underlätta vårt
arbete om något Jrågetecken
skulle dyka upp i samband med
expedieringen av dina varor.

har tyvärr drabbats av tryckfels-
nisse i marsbulletinen och även
i SD-Kuriren nr: 24. Rätt post-
gironummer skall givetvis vara:
198335-2 och inget annat.
Vi ber om ursäkt, felet är vårt.


