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Tina Lund 

Rozhovor s Tinou Lundovou 
  
V rozhovore s Tinou Lundovou z Hnutia severského odporu Nemecká socialis-
tická nacionalistická organizácia Der Dritte Weg nedávno uskutočnila rozho-
vor s Tinou Lundovou z Hnutia severského odporu. 
  
   Pôvodným cieľom tohto článku bolo priblížiť štruktúru severského hnutia od-
poru s dôrazom na prácu jeho žien.  Po podrobnom rozhovore s Tinou a 
niekoľkých následných súkromných slovách bolo správne, že článok poslúžil aj 



na osobný pohľad do života ženy, ktorá sa vo všetkých ohľadoch inšpiratívnym 
spôsobom venovala boju za ľud a národ.  Ponúka priame, podnetné slová, anek-
doty z terénu, ktoré vzbudzujú odvahu, a pravdy, ktoré si nevyžadujú diskusiu. 
   To, že je Tina výnimočná žena,    som si uvedomil pred viac ako rokom, keď 
som ju stretol na demonštrácii Hnutia severského odporu v Štokholme.  Má ot-
vorené, srdečné vystupovanie a mala čo povedať o politických ťažkostiach, 
spoločenských zmenách a pomalej, ale istej prevýchove svojho národa, ku ktorej 
došlo v posledných desaťročiach. 
   Tinino myslenie bolo vždy veľmi tradičné alebo prirodzené, ako to sama 
nazýva.  Národný socializmus je pre ňu najprirodzenejší spôsob života - základom 
je zachovanie krvi a zachovanie severskej kultúry.  Ako to už býva, viedlo to k zá-
ujmu hľadať a udržiavať kontakty s tými, ktorí zdieľajú jej ideály. 
   Jej aktivitu podnietila prvá vlna migrácie z Balkánu začiatkom 90. rokov.  Vo 
voľbách v roku 1994 sa začala politicky angažovať v strane Švédski demokrati, 
ktorá v tom čase ešte vyznávala nacionalistické hodnoty a ciele, ale počas 
nasledujúcich rokov sa čoraz viac menila na systémovo ovládanú liberálnu 
žumpu. 
   Boj za vlasť ju poháňal ďalej a v roku 1998 vstúpila do Národnosocialistického 
frontu ako politická aktivistka a získala si rešpekt a uznanie medzi svojimi 
väčšinou mužskými straníckymi kolegami. 
   Keď sa jej narodili deti, bolo pre energickú Tinu niekoľko rokov pokojnejšie.  
Venovala sa svojej úlohe matky a prijala najkrajšie obdobie v živote ženy.  Keďže 
však politické zmeny vo Švédsku nevykazovali žiadne známky ústupu, rozhodla 
sa, že nastal čas na novú výzvu: návrat na front národného odboja a zároveň spo-
jenie rodiny a aktivizmu.  Pretože boj za vlasť nie je rodovou záležitosťou, ako 
hovoria Švédi, ale zodpovednosťou, ktorú má každý z nás. 
   Takto si táto výnimočná žena našla svoje miesto v severskom hnutí odporu prib-
ližne pred piatimi rokmi.  Spýtala som sa, či sú jej deti v škole odsunuté na okraj 
spoločnosti: 
   "Nie, vôbec nie," povedala Tina.  "Mnohé z detí si myslia, že je super, že mama 
ich spolužiakov je v Hnutí odporu." 
   Nemá žiadne problémy ani s ostatnými rodičmi.  V malom švédskom mestečku, 
kde žije, je prijatá. 
   Dnes Tina vedie svoju vlastnú skupinu v rámci Hnutia severského odporu a má 
rešpekt svojich kamarátov, ktorý si vyslúžila počas svojich dlhoročných aktivít.  
Je obzvlášť hrdá na ženy v organizácii, ktoré nielen podporujú mužov, ale aktívne 
sa podieľajú aj na každodennej práci hnutia. Roznášanie letákov na verejnosti, 
vylepovanie plagátov alebo pôsobenie v cateringovom tíme na podujatiach - 
každý prispieva podľa svojich schopností. 
   Tí, ktorí nemôžu byť verejne aktívni, môžu prispievať inými spôsobmi, 
napríklad podcastom vo švédskom jazyku, ktorý je určený ženám a ktorý vytvára-
jú ženy - Radio Regeringen. 
   Otázku rozdelenia úloh v rámci severského hnutia odporu možno rýchlo vysvet-



liť jednou vetou: Správny človek na správnom mieste.  Každý má svoje povinnos-
ti podľa svojich silných stránok a záujmov, bez ohľadu na to, či je muž alebo 
žena. Tina hovorí, že existuje len výnimka: "Na demonštráciách držia štíty muži.  
Chceme sprostredkovať tradičné ideály, pretože zastávame tradičné hodnoty." 
   Tina tiež vidí možnosť svojho vedenia.  Tým, že je vzorom pre ostatné ženy, 
dodáva im odvahu postaviť sa modernému Zeitgeist - obsiahnuté v motte "Čo 
dokážem ja, dokážeš aj ty".  Preto vystupuje v rozhlasových reláciách or-
ganizácie, rozpráva sa so Švédkami na uliciach počas verejných aktivít a snaží sa 
pochopiť, prečo má tak málo žien záujem o politický aktivizmus. 
Keďže je sama matkou, kladie si stále tú istú otázku: 
   Ako môže niekto upadnúť do pasivity a pohodlnosti a zanechať svojim deťom 
horší svet?  Sme posledná generácia, ktorá môže niečo zmeniť.  Po nás je to na 
našich deťoch a pre ne to bude ťažšie ako pre nás.  Aktivizmus v uliciach je len 
malou časťou našej práce.  Máme členov, ktorí z osobných dôvodov radšej 
pracujú v zákulisí, ale aj tak prispievajú k podstatnej časti celku.  Nie je dôvod 
nebyť aktívny! 
   Tina oprávnene obviňuje tie ženy, ktoré sa slepo potulujú okolo, zakorenené v 
morbídnom boľševickom Zeitgeiste, zatiaľ čo trávia svoj čas marketingom svojej 
"individuálnej" osobnosti na Instagrame, Facebooku atď. 
   Vo Švédsku je však niekoľko ľudí (mužov aj žien), ktorí berú veci do vlastných 
rúk a nehanbia sa vyčnievať z masy.  Pochádzajú zo všetkých spoločenských 
vrstiev a k organizácii si našli cestu po svojom, či už sú to ženy, ktoré obťažovali 
"noví Švédi", mladí ľudia, ktorí majú plné zuby nezdravých prídavných látok a 
bezohľadného továrenského chovu a prostredníctvom článku Hnutia odporu našli 
cestu k prirodzenejšiemu životnému štýlu, alebo muž, ktorý chce večer s čistým 
svedomím vyložiť svoju ženu a deti. 
   Tina vie, že jej hnutie má význam, a je hrdá na to, že je súčasťou celku - bojuje 
ako biela žena a matka za Švédsko, svoju vlasť a celý Sever. 
Na záver by som sa chcela Tine poďakovať za jej čas, ktorý mi venovala, od ženy 
k žene.  Je viac ako len Weggefährtin.  Ženy ako ona si zaslúžia, aby sme ich 
nazývali priekopníčkami. 
  
Zdroj: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 



Fredova odysea 
  

Časť 3 
Neopätovaná láska 

  
Bezpečnosť bola prísna.  Atmosféra však bola uvoľnená.  
  
Otázky boli v poriadku.  Rovnako aj odpoveď: "Bez komentára." 
  
Všetci boli priateľskí.  Vtipy a dobromyseľné podpichovanie boli bežné. 
  
Niet divu, že som nebol jediný chlap, ktorý túžil po Helge.  Neúspešne. 
  
Povrávalo sa, že mala "hlboký duchovný vzťah" s jedným významným 
manažérom.  Poznáte ten typ.  Veľký dom.  Sluhovia.  Loď.  Tučný bankový účet.  
Exotické domáce zvieratá.  Súkromná sekretárka.  Luxusné oblečenie.  Rozsiahla 
záhrada.  Exkluzívna štvrť.  
  
Možno práve preto tolerovala inak nevďačnú úlohu opatrovať starého chlapa.  
Dávalo jej to príležitosť ísť do mesta.  Pestovať "hlboký duchovný vzťah".  
Starého chlapa mohol strážiť jeden z jeho sluhov.  V prípade potreby mu dokonca 
vymeniť plienky.  
   
Ďalšia fáma tvrdila, že jej "platonický priateľ" a ten starý muž sú príbuzní.  
Možno dokonca súrodenci.  Koniec koncov, boli si veľmi podobní.  
  
Súrodenecká rivalita by vysvetľovala, prečo ten starý chlap tvrdil, že je 
"polodôchodca".  A že tu žil z vlastného rozhodnutia.  Nie z rozhodnutia súdu.  
  
Jeden z bratov bol úspešný obchodník.  Druhý brat bol blázon.  Nečudo, že ho 
držali pod zámkom.  Pre jeho vlastné dobro.  A pre dobro spoločnosti.  Aspoň boli 
slušní.  Držali ho v slušnom zariadení s milým personálom. 
  
Senilný alebo nie.  Niekedy bol múdry.  Príliš múdry.  Chcel utiecť! 
  
Uprostred noci sa spustili sirény.  Poznáte ten postup.  Stráže.  Baterky.  Psy.  
  
Nakoniec ho našli, ako sa potuluje prériou. 
  
Nahý.  Na štyroch.  Vyjúci na mesiac v splne.  
  



Niekedy má penu pri ústach.  Pokrytý blatom.  Pokropený krvou. 
  
Dobre. Bol divný.  Ale okrem toho to bol milý chlap. 
  
Jeho príbehy o "dobrodružstvách v podzemnom odboji v starej vlasti" boli mierne 
zábavné.  Napriek tomu, že boli úplne neuveriteľné. 
  
Iste. Vyzeral dosť starý na to, aby žil počas druhej svetovej vojny.  Ale jeho 
prízvuk rozhodne nebol francúzsky. 





 


