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Tina Lund 

Tīnas Lundas intervija 
  
Sarunā ar Tīnu Lundu no Ziemeļvalstu pretošanās kustības Vācijas so-
ciālnacionālistu organizācija Der Dritte Weg nesen sniedza interviju ar Tīnu 
Lundu no Ziemeļvalstu pretošanās kustības. 
  
   Šī raksta sākotnējais mērķis bija sniegt ieskatu Ziemeļvalstu pretošanās kustības 
struktūrā, īpaši uzsverot sieviešu darbu.  Pēc detalizētas intervijas ar Tīnu un daži-
em privātiem vārdiem pēc tam bija tikai pareizi, ka raksts kalpoja arī kā per-



sonisks ieskats sievietes dzīvē, kura visos aspektos ir iedvesmojoši veltījusi sevi 
cīņai par tautu un tautu.  Viņa piedāvā tiešus, pārdomas rosinošus vārdus, drosmi 
iedvesmojošas anekdotes no lauka un patiesības, kas neprasa diskusijas. 
   To, ka Tīna ir īpaša sieviete,    es sapratu pirms vairāk nekā gada, kad satiku 
viņu Ziemeļvalstu pretošanās kustības demonstrācijā Stokholmā.  Viņa ir atklāta, 
sirsnīga, un viņai bija daudz ko pastāstīt par politiskajām grūtībām, sociālajām 
pārmaiņām un lēno, bet drošo viņas tautas pāraudzināšanu, kas notikusi pēdējās 
desmitgadēs. 
   Tīnas domāšanas veids vienmēr ir bijis ļoti tradicionāls jeb, kā viņa to dēvē, 
dabisks.  Nacionālsociālisms viņai ir visdabiskākā dzīvesveida izpausme - asins-
slāņa saglabāšana un ziemeļnieciskās kultūras saglabāšana ir fundamentālas lietas.  
Kā jau tas bieži notiek, tas radīja interesi meklēt un uzturēt kontaktus ar tiem, kuri 
atbalsta viņas ideālus. 
   Viņas aktivitāti rosināja pirmais migrācijas vilnis no Balkānu valstīm 90. gadu 
sākumā.  1994. gada vēlēšanās viņa kļuva politiski aktīva Zviedrijas Demokrātu 
partijā, kurai tolaik vēl bija nacionālistiskas vērtības un mērķi, bet turpmākajos 
gados tā arvien vairāk pārtapa par sistēmas kontrolētu liberālu ķezu. 
   Cīņa par savu valsti viņu virzīja tālāk, un 1998. gadā viņa pievienojās 
Nacionālsociālistiskajai frontei kā politiskā aktīviste un izpelnījās cieņu un at-
zinību savu galvenokārt vīriešu partijas biedru vidū. 
   Kad piedzima bērni, enerģiskajai Tīnai dažus gadus bija mierīgāk.  Viņa veltīja 
sevi mātes lomai un izbaudīja skaistāko laiku sievietes dzīvē.  Taču, tā kā politi-
skās pārmaiņas Zviedrijā nerādīja nekādas pazīmes, ka tās varētu mazināties, viņa 
nolēma, ka pienācis laiks jaunam izaicinājumam - atgriezties nacionālās 
pretošanās frontē, vienlaikus apvienojot ģimeni un aktīvismu.  Jo cīņa par tēvzemi 
nav dzimumu jautājums, kā saka zviedri, bet gan atbildība, kas gulstas uz katru no 
mums. 
   Tā šī neparastā sieviete aptuveni pirms pieciem gadiem atrada savu vietu 
Ziemeļvalstu pretošanās kustībā.  Es jautāju, vai viņas bērni skolā ir atstumti: 
   "Nē, nemaz ne," sacīja Tīna.  "Daudzi no bērniem domā, ka tas ir forši, ka viņu 
klasesbiedru mamma piedalās pretošanās kustībā." 
   Viņai nav problēmu arī ar citiem vecākiem.  Mazajā Zviedrijas pilsētiņā, kur 
viņa dzīvo, viņu pieņem. 
   Šodien Tīna vada savu grupu Ziemeļvalstu pretošanās kustībā un bauda biedru 
cieņu, ko viņa izpelnījusies ar savu ilggadējo aktīvisma darbību.  Viņa īpaši 
lepojas ar organizācijas sievietēm, kuras ne tikai atbalsta vīriešus, bet arī aktīvi 
iesaistās kustības ikdienas darbā. Sabiedrisko lapu iznēsāšana, plakātu izvietošana 
vai dalība ēdināšanas komandā pasākumos - katrs sniedz savu ieguldījumu at-
bilstoši savām spējām. 
   Tie, kuri nevar aktīvi darboties publiski, var sniegt savu ieguldījumu citos 
veidos, piemēram, zviedru valodā veidotajā podkāstā Radio Regeringen, kas ir 
domāts sievietēm un kuru veido sievietes. 
   Jautājumu par lomu sadalījumu Ziemeļvalstu pretošanās kustībā var ātri izskai-



drot vienā teikumā: Pareizais cilvēks pareizajā vietā.  Katram ir savi pienākumi 
atbilstoši viņa stiprajām pusēm un interesēm neatkarīgi no tā, vai viņš ir vīrietis 
vai sieviete. Tīna saka, ka ir tikai viens izņēmums: "Demonstrācijās vīrieši tur 
vairogus.  Mēs vēlamies paust tradicionālos ideālus, jo mēs iestājamies par tradi-
cionālām vērtībām." 
   Arī Tīna uzskata, ka viņas līderība ir iespējama.  Būdama paraugs citām 
sievietēm, viņa dod viņām drosmi stāties pretī mūsdienu Zeitgeist, kas ietverts 
moto "Ko es varu, to vari arī tu".  Tāpēc viņa uzstājas organizācijas radio raidīju-
mos, runā ar zviedrietēm uz ielām sabiedrisko pasākumu laikā un cenšas saprast, 
kāpēc tik maz sieviešu interesējas par politisko aktivitāti. 
Tā kā pati ir māte, viņa atkal un atkal uzdod sev vienu un to pašu jautājumu: 
   Kā kāds var vienkārši iegrimt pasivitātē un komfortā un atstāt sliktāku pasauli 
saviem bērniem?  Mēs esam pēdējā paaudze, kas var kaut ko mainīt.  Pēc mums 
tas ir atkarīgs no mūsu bērniem, un viņiem tas būs grūtāk nekā mums.  Aktīvisms 
ielās ir tikai neliela daļa no mūsu darba.  Mums ir biedri, kuri personisku iemeslu 
dēļ dod priekšroku darbam aizkulisēs, taču viņi joprojām sniedz būtisku ieguldīju-
mu kopējā darbā.  Nav iemesla nebūt aktīviem! 
   Tīna pamatoti pārmet tām sievietēm, kuras akli klīst apkārt, iesakņojušās 
slimajā boļševistiskajā Zeitgeist, pavadot laiku, lai reklamētu savas "individuālās" 
personības Instagram, Facebook utt. 
   Taču Zviedrijā ir daži (gan vīrieši, gan sievietes), kas ņem lietas savās rokās un 
nevairās izcelties no masas.  Viņi nāk no dažādiem sabiedrības slāņiem un katrs 
savā veidā ir atraduši ceļu uz šo organizāciju - vai tās būtu sievietes, kuras uz-
mācās "jaunie zviedri", jaunieši, kuriem ir apnikušas neveselīgās piedevas un 
nežēlīgā rūpnīcu lauksaimniecība un kuri ar pretošanās kustības raksta 
starpniecību ir atraduši ceļu uz dabiskāku dzīvesveidu, vai arī vīrietis, kurš ar tīru 
sirdsapziņu vēlas vakarā aizvest sievu un bērnus. 
   Tīna zina, ka viņas kustība kaut ko maina, un viņa lepojas ar to, ka ir daļa no 
kopuma - cīnās kā balta sieviete un māte par Zviedriju, savu dzimteni un visiem 
ziemeļiem. 
Nobeigumā es vēlos pateikties Tīnai par viņas veltīto laiku no sievietes sievietei.  
Viņa ir kas vairāk nekā tikai Weggefährtin.  Tādas sievietes kā viņa ir pelnījušas, 
lai viņu dēvētu par pionierēm. 
  
Avots: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 
  



Freda odiseja 
  

3. daļa 
Neatmeklēta mīlestība 

  
Drošība bija stingra.  Taču atmosfēra bija nepiespiesta.  
  
Jautājumi bija labi.  Tāpat arī atbilde: "Bez komentāriem." 
  
Visi bija draudzīgi.  Jokiem un labsirdīgai ņirgāšanās bija ierasta parādība. 
  
Nav pārsteidzoši, ka es nebiju vienīgais puisis, kurš iekāroja Helgu.  Neveiksmīgi. 
  
Baumoja, ka viņai esot bijušas "dziļas garīgas attiecības" ar kādu ietekmīgu va-
dītāju.  Ziniet, tādas.  Liels nams.  Kalpotāji.  Laiva.  Nopietns bankas konts.  
Eksotiski mājdzīvnieki.  Privāta sekretāre.  Greznas drēbes.  Plašs dārzs.  Ek-
skluzīvs rajons.  
  
Iespējams, tieši tāpēc viņa pacieta citādi nepateicīgo uzdevumu pieskatīt veco pui-
si.  Tas deva viņai iespēju doties uz pilsētu.  Kopt "dziļas garīgās attiecības".  
Viens no kalpotājiem varēja pieskatīt veco puisi.  Pat nomainīt viņam 
autiņbiksītes, ja nepieciešams.  
   
Citas baumas apgalvoja, ka viņas "platoniskais draugs" un vecais puisis esot 
radinieki.  Varbūt pat brāļi un māsas.  Galu galā viņi bija ļoti līdzīgi.  
  
Ar radniecīgu sāncensību varētu izskaidrot, kāpēc vecais puisis apgalvoja, ka viņš 
ir "daļēji pensionēts" izpilddirektors.  Un ka viņš šeit dzīvojis pēc savas izvēles.  
nevis tiesas pavēles.  
  
Viens brālis bija veiksmīgs uzņēmējs.  Otrs brālis bija ārprātīgais.  Nav brīnums, 
ka viņu turēja ieslodzījumā.  Viņa paša labā.  Un sabiedrības labā.  Vismaz viņi 
bija pieklājīgi.  Turēja viņu pieklājīgā iestādē ar laipnu personālu. 
  
Seniāls vai nē.  Dažreiz viņš bija gudrs.  Pārāk gudrs.  Viņš varētu aizbēgt! 
  
Sirēnas atskanēja nakts vidū.  Jūs zināt, kā tas notiek.  Apsargi.  Lukturīši.  Suņi.  
  
Galu galā viņi viņu atrada klīstam pa prēriju. 
  
Kaili.  Uz četrām kājām.  Rēkšana pilnmēness pilnbriedā.  



  
Dažreiz putas pie mutes.  Apklāts ar dubļiem.  Aptraipīts ar asinīm. 
  
Labi. Viņš bija dīvains.  Bet citādi viņš bija jauks puisis. 
  
Viņa stāsti par viņa "piedzīvojumiem pagrīdes pretošanās kustībā vecajā zemē" 
bija mazliet izklaidējoši.  Neraugoties uz to, ka tie bija pilnīgi neticami. 
  
Protams. Viņš izskatījās pietiekami vecs, lai būtu dzīvojis Otrā pasaules kara 
laikā.  Bet viņa akcents noteikti NEbija franču. 




