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Tina Lund 

Tina Lundin haastattelu 
  
Keskustelu pohjoismaisen vastarintaliikkeen Tina Lundin kanssa Saksalainen 
sosialistinen kansallismielinen järjestö Der Dritte Weg haastatteli hiljattain 
pohjoismaisen vastarintaliikkeen Tina Lundia. 
  
   Tämän artikkelin alkuperäisenä tavoitteena oli antaa käsitys pohjoismaisen 
vastarintaliikkeen rakenteesta ja korostaa sen naisten työtä.  Tinan yksityiskoh-
taisen haastattelun ja sen jälkeen käytyjen kahdenkeskisten keskustelujen jälkeen 



oli vain oikein, että artikkeli palveli myös henkilökohtaisen katsauksen antamista 
sellaisen naisen elämään, joka on kaikin puolin innoittavalla tavalla omistautunut 
taisteluun kansan ja kansakunnan puolesta.  Hän tarjoaa suoria, ajatuksia herät-
täviä sanoja, rohkeutta herättäviä anekdootteja kentältä ja totuuksia, joista ei 
tarvitse keskustella. 
   Tajusin   , että Tina oli erityinen nainen yli vuosi sitten, kun tapasin hänet Poh-
joismaisen vastarintaliikkeen mielenosoituksessa Tukholmassa.  Hänellä on avoin 
ja lämmin tapa, ja hänellä oli paljon kerrottavaa poliittisista vaikeuksista, 
yhteiskunnallisista muutoksista ja kansansa hitaasta mutta varmasta uudelleen-
koulutuksesta, jota on tapahtunut viime vuosikymmeninä. 
   Tinan ajattelutapa on aina ollut hyvin perinteinen, tai luonnollinen, kuten hän 
sitä kutsuu.  Kansallissosialismi on hänelle luonnollisin elämäntapa - veren säilyt-
täminen ja pohjoismaisen kulttuurin säilyttäminen ovat perustavanlaatuisia.  
Kuten usein, tämä johti kiinnostukseen etsiä ja ylläpitää yhteyksiä niihin, jotka 
jakavat hänen ihanteensa. 
   Hänen aktivisminsa sai alkunsa Balkanilta 1990-luvun alussa alkaneesta en-
simmäisestä siirtolaisaallosta.  Vuoden 1994 vaaleissa hän ryhtyi poliittisesti ak-
tiiviseksi Ruotsidemokraateissa, joilla oli tuolloin vielä kansallismielisiä arvoja ja 
tavoitteita, mutta jotka muuttuivat seuraavien vuosien aikana yhä enemmän jär-
jestelmän ohjaamaksi, liberaaliksi likakaivoksi. 
   Taistelu maansa puolesta ajoi häntä eteenpäin, ja vuonna 1998 hän liittyi kansal-
lissosialistiseen rintamaan poliittiseksi aktivistiksi ja sai kunnioitusta ja tunnustu-
sta enimmäkseen miespuolisilta puoluetovereiltaan. 
   Kun hänen lapsensa syntyivät, energisen Tinan elämässä oli muutaman vuoden 
ajan hiljaisempaa.  Hän omistautui äidin roolille ja nautti naisen elämän kauneim-
masta ajasta.  Mutta kun poliittiset muutokset Ruotsissa eivät osoittaneet laan-
tumisen merkkejä, hän päätti, että oli uuden haasteen aika: paluu kansallisen 
vastarinnan rintamalle ja perheen ja aktivismin yhdistäminen.  Koska taistelu 
isänmaan puolesta ei ole sukupuolikysymys, kuten ruotsalaiset sanovat, vaan 
vastuu, joka on jokaisella meistä. 
   Näin tämä poikkeuksellinen nainen löysi paikkansa pohjoismaisessa vastarinta-
liikkeessä noin viisi vuotta sitten.  Kysyin, ovatko hänen lapsensa syrjäytyneet 
koulussa: 
   "Ei, ei lainkaan", Tina sanoi.  "Monien lasten mielestä on siistiä, että heidän 
luokkakavereidensa äiti on vastarintaliikkeessä." 
   Hänellä ei ole ongelmia myöskään muiden vanhempien kanssa.  Ruotsalaisessa 
pikkukaupungissa, jossa hän asuu, hänet hyväksytään. 
   Nykyään Tina johtaa omaa ryhmäänsä Pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä, ja 
hän nauttii toveriensa kunnioitusta, jonka hän on ansainnut monivuotisen ak-
tivisminsa aikana.  Hän on erityisen ylpeä järjestön naisista, jotka eivät vain tue 
miehiä vaan osallistuvat aktiivisesti liikkeen jokapäiväiseen työhön. Julkinen 
lehtikirjoittelu, julisteiden kiinnittäminen tai osallistuminen tapahtumien 
tarjoilutiimiin - jokainen osallistuu omien kykyjensä mukaan. 



   Ne, jotka eivät voi olla julkisesti aktiivisia, voivat osallistua muulla tavoin, ja 
yksi esimerkki tästä on naisille ja naisten tekemä ruotsinkielinen podcast Radio 
Regeringen. 
   Kysymys roolinjaosta pohjoismaisessa vastarintaliikkeessä voidaan selittää 
nopeasti yhdellä lauseella: Oikea henkilö oikeassa paikassa.  Jokaisella on omat 
tehtävänsä vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan riippumatta siitä, 
onko hän mies vai nainen. Tinan mukaan on vain yksi poikkeus: 
"Mielenosoituksissa miehet pitävät kilvet.  Haluamme välittää perinteisiä ihan-
teita, koska edustamme perinteisiä arvoja." 
   Tina näkee myös hänen johtajuutensa mahdollisuutena.  Toimimalla roolimalli-
na muille naisille hän antaa heille rohkeutta vastustaa nykyaikaista ajan henkeä - 
mottona "Mitä minä pystyn tekemään, sitä sinäkin voit tehdä".  Siksi hän esiintyy 
järjestön radio-ohjelmissa, keskustelee ruotsalaisten kanssa kaduilla julkisissa 
tilaisuuksissa ja yrittää ymmärtää, miksi niin harvat naiset ovat kiinnostuneita po-
liittisesta aktivismista. 
Koska hän on itse äiti, hän kysyy itseltään saman kysymyksen yhä uudelleen: 
   Miten joku voi vain vajota passiivisuuteen ja mukavuuteen ja jättää huonomman 
maailman lapsilleen?  Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi muuttaa jotain.  
Meidän jälkeemme se on lastemme tehtävä, ja se on heille vaikeampaa kuin 
meille.  Aktivismi kaduilla on vain pieni osa työtämme.  Meillä on jäseniä, jotka 
työskentelevät mieluummin kulissien takana henkilökohtaisista syistä, mutta he 
osallistuvat silti oleelliseen osaan kokonaisuutta.  Ei ole mitään syytä olla olemat-
ta aktiivinen! 
   Tina syyttää oikeutetusti niitä naisia, jotka vaeltavat sokeasti ja sairaalloiseen 
bolshevistiseen ajan henkeen kangistuneina ja käyttävät aikaansa "yksilöllisen" 
persoonallisuutensa markkinointiin Instagramissa, Facebookissa jne. 
   Ruotsissa on kuitenkin muutamia (sekä miehiä että naisia), jotka ottavat asiat 
omiin käsiinsä eivätkä kaihda erottua massasta.  He tulevat kaikista elämäntilante-
ista ja ovat löytäneet tiensä järjestöön omalla tavallaan, olivatpa he sitten naisia, 
joita "uudet ruotsalaiset" ovat ahdistelleet, nuoria, jotka ovat kyllästyneet epäter-
veellisiin lisäaineisiin ja häikäilemättömään tehdaskasvatukseen ja jotka ovat lö-
ytäneet tien luonnollisempaan elämäntapaan Vastarintaliikkeen artikkelin kautta, 
tai miehiä, jotka haluavat jättää vaimonsa ja lapsensa illalla kotiin hyvällä omal-
latunnolla. 
   Tina tietää, että hänen liikkeellään on merkitystä, ja hän on ylpeä siitä, että hän 
on osa kokonaisuutta - hän taistelee valkoisena naisena ja äitinä Ruotsin, 
isänmaansa ja koko Pohjolan puolesta. 
Lopuksi haluan kiittää Tiinaa hänen käyttämästään ajasta, naiselta naiselle.  Hän 
on enemmän kuin vain Weggefährtin.  Hänen kaltaisensa naiset ansaitsevat tulla 
kutsutuksi pioneereiksi. 
  
Lähde: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 



Fredin Odysseia 
  

Osa 3 
Vastaanottamaton rakkaus 

  
Turvatoimet olivat tiukat.  Mutta ilmapiiri oli rento.  
  
Kysymykset olivat kunnossa.  Samoin vastaus: "Ei kommenttia." 
  
Kaikki olivat ystävällisiä.  Vitsit ja hyväntahtoinen kiusoittelu olivat tavallisia. 
  
Ei ollut yllättävää, etten ollut ainoa mies, joka himoitsi Helgaa.  Epäonnistuneesti. 
  
Huhujen mukaan hänellä oli "syvä henkinen suhde" erään suuren johtajan kanssa.  
Tiedättehän sen.  Iso talo.  Palvelijoita.  Vene.  Iso pankkitili.  Eksoottisia lemmik-
kejä.  Yksityissihteeri.  Hienot vaatteet.  Laaja puutarha.  Eksklusiivinen naapu-
rusto.  
  
Ehkä siksi hän sieti muuten kiittämätöntä vanhuksen vahtimista.  Se antoi hänelle 
tilaisuuden mennä kaupungille.  Vaalia "syvää hengellistä suhdetta".  Joku hänen 
palvelijoistaan voisi vahtia vanhusta.  Jopa vaihtaa tarvittaessa vaipat.  
   
Toinen huhu väitti, että hänen "platoninen ystävänsä" ja vanha mies olivat sukua.  
Ehkä jopa sisaruksia.  Olivathan he paljon samannäköisiä.  
  
Sisaruskilpailu selittäisi, miksi vanha mies väitti olevansa "puoliksi eläkkeellä 
oleva" johtaja.  Ja että hän asui täällä vapaaehtoisesti.  Ei oikeuden määräyksestä.  
  
Yksi veljistä oli menestyvä liikemies.  Toinen veli oli hullu.  Ei ihme, että hänet 
pidettiin lukkojen takana.  Hänen omaksi parhaakseen.  Ja yhteiskunnan par-
haaksi.  Ainakin he olivat kunnollisia.  Pitävät hänet kunnollisessa laitoksessa, 
jossa on ystävällinen henkilökunta. 
  
Seniili tai ei.  Hän oli joskus fiksu.  Liian fiksu.  Hän pakenisi! 
  
Sireenit soivat keskellä yötä.  Tiedätte rutiinin.  Vartijat.  Taskulamput.  Koirat.  
  
Lopulta he löytäisivät hänet vaeltelemasta preerialla. 
  
Alasti.  Nelinkontin.  Ulvoen täysikuulle.  
  



Joskus suu vaahdossa.  Mudan peitossa.  Veren tahraama. 
  
Okei. Hän oli outo.  Mutta muuten hän oli mukava kaveri. 
  
Hänen pitkät tarinansa "seikkailuistaan maanalaisessa vastarintaliikkeessä vanhas-
sa maassa" olivat lievästi viihdyttäviä.  Vaikka ne olivatkin täysin uskomattomia. 
  
Toki. Hän näytti tarpeeksi vanhalta ollakseen elossa toisen maailmansodan aika-
na.  Mutta hänen aksenttinsa ei todellakaan ollut ranskalainen. 




