
                                                          BESTILLINGSSEDDEL  

                                                    GRATIS til akkvisitionsformål: 
Antal 

……. 

Bestill.nr 

____ 

 

……A-5 informationsfolder om Den Danske Forening. Det skulle være så godt. 
10-04 

 

……ark små runde klæbemærker med DDF.s internetadresse-logo (35 stk. pr. ark.) 
10-05 

……ark små runde klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark.) 
10-06 

……Visitkort med foreningens formål, tlf.nr, fax.nr, postadresse, e-post- og internetadresse. 
10-07 

……Danskeren (uspecificeret) begrænset antal. 
10-10 

……Knapnål 2 cm i diameter med DDF-logo og tekst: ”hvad-sagde-vi.dk” 
10-11 

PRISSAT materiale: (Medlemspriser er inkl. forsendelse). 

…… Danskeren indbundet m. register 1987-1993. Kun få expl. tilbage. 
10-50 

…… Danskeren indbundet m. register 1994-1997. Kun få expl. tilbage. 
10-51 

…… Danskeren indbundet m. register 1998-2000. Kun få expl. tilbage. 
10-52 

…… Danskeren indbundet m. register 2001-2007. 100 kr. 
10-53 

 

…… Postkort "Valmuer", pr. 20 stk. pris 20 kr. 
20-01 

…… A5 plakat med aftryk af postkort fra besættelsestiden "Vi er en ældgammel stamme... ", pris l0 kr. 
20-03 

…… Peter Neerup Buhl: ”Grundtvig og nutidens kamp for Danmark”  2000. 87 sider, pris 65 kr. 
30-01 

…… Peter Neerup Buhl: "Det nationale Gennembrud. Europæiske modstandere af multikulturralismen ". 

30-02 1999. 142 sider, pris 50 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Kampen mod Grænserne" Fremmedkursens talsmænd. Ca. 1965 - 1990 ".  

30-03 141 sider, pris 50 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Kampen mod Grænserne "Bind II 1990'erne: Multikulturralismen etableres.  

30-04 1999. 157 sider, pris 60 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Gudmund Schütte - forsker og national stridsmand", 1998. 217 sider,  

30-06 pris 60kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Thorkild Gravlund -folkets digter", 1997. l l 0 sider, pris 30 kr. 
30-07 

…… Peter Neerup Buhl: "H J Hansen, dr. phil" - zoolog og polemiker", 116 sider, pris 30 kr.  

30-08 (Om en af Jyllands Postens samtidskritiske lederskribenter op til 1931) 

 

 

…… Peter Neerup Buhl: "Menneskerettigheder i konflikt: Ytringsfrihed og national selvbestemmelse 

30-09 i en folkevandringstid”. Forlaget Kontrast 2001. 261 sider, pris 140 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "C. E. Friis – to gange Danmarks redningsmand”, 94 sider, pris 30 kr. 
30-10 

http://stk.pr/
http://stk.pr/
http://tlf.nr/
http://fax.nr/
http://hvad-sagde-vi.dk/


 

…… Peter Neerup Buhl: "Fornuftens jordiske redskab”? Dokumentation og argumentation for, at  

30-11 Det radikale Venstre er et ekstremistisk parti og ikke udgør den fornuftige midte i dansk politik, de selv 

hævder. 96 sider 60 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Bag forskningens facade” Den politiserende videnskabs tredje bølge 

30-12 128 sider 70 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "20 år for Danmark” Den Danske Forening 1987 – 2007 

30-13 Forord af Søren Krarup. 104 sider pris 100 kr. 

…… Peter Neerup Buhl: "Fædreland eller beboet område?” 100 epistler mod 

 30-14  Danmarks islamisering og for repatriering. 2011. 294  sider pris 198 kr. 

…… Zorica Mitic: "Tårer”. Den Danske Forenings Forlag 2008. Oversat fra norsk af Harry Vinter.  

30-50 En læges krigsdagbog fra Kosovo, Serbien og Kroatien. 120 sider pris 140,00 kr. 

…… Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. (Om overtagelsen af Danmark - samt om 

40-01 dem, der organiserer modstanden) 

…… Ole Hasselbalch: "Svig", 96 sider, pris 30 kr. (Om hvad det officielle Danmark fortav, da  

40-02 byråd nægtede D D F mødelokaler - indeholder mange afsløringer af, hvad der gemmer sig bag den 

”antiracistiske ”kulisse”. 

…… Ole Hasselbalch: "Pressenævnet", pris 20 kr. (Om det nævn, der burde føre tilsyn med, at pressen 

40-03 overholder de presseetiske regler) 

…… Ole Hasselbalch: "Opinionskampen 1933-45", pris 30 kr. (Om bl. a. den åndelige kamp mellem 

40-04 modstandsbevægelsen på den ene side og politikere, presse, faglige organisationer m. v. på den anden) 

…… Ole Hasselbalch: "OPGØRET med indvandrings politikken” Ole Hasselbalchs personlige beretning. 

40-05 249 sider. 125 kr. 

…… Ole Hasselbalch: "JA, JEG ELSKER DETTE LANDET”…Fortællingen om nordmanden Jan Høeg. 

40-06 2007. 108 sider. 100 kr. 

…… Ole Hasselbalch: "På eget ansvar” En menigs optegnelser fra frihedskampen 1940 – 1945.   

40-07 Af Sune Dalgård. 2009. 19 sider. 100 kr. 

…… Ole Hasselbalch: "Politiken-Affæren” Historien om et dagbladsangreb på demokratiet.   

40-08 2012. 188 sider. 198 kr. 

…… Søren Krarup: "I virkeligheden" 137 sider, pris 30 kr. (Uddrag af felttog i 80'erne mod Fredsbevægel- 

50-01 serne, behandlerklassen og Dansk Flygtningehjælp og har undertitlen "Af dagens Strid") 

…… Søren Krarup m. fl: "Hvad med Danmark" 183 sider, pris 50 kr. (Komiteen mod Flygtningelovens  

52-02 forsøg på at råbe det officielle Danmark op og gøre opmærksom på indvandrer- og 

…..flygtningeproblemets katastrofale karakter. 

…… DDF: "Forbudte Foredrag", 88 sider, pris 40 kr. (Taler holdt i Den Danske Forening 1996-97) 
70-01 

…… DDF: "Islam for vantro" Hæfte 28 sider, pris 10 kr. (Islam’s konsekvenser for omverdenen) 
70-02 

Bestilling på ovennævnte afgives ved indsættelse af beløbet på DDF's regnr/konto 9173-547551, 

Den Danske Forening, Skomagergade 25, 4000 Roskilde med angivelse af bestillingen og ønsket stk.  tal 

Bestillingsseddelen kan downloades fra: www.dendanskeforening.dk  E-post danskeren@danskeren.dk  

 
ver. TA 25.10.2012 – tidligere versioner annulleres hermed 

http://www.dendanskeforening.dk/
mailto:danskeren@danskeren.dk

