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Tina Lund 

Intervju med Tina Lund 
  
Samtal med Tina Lund från Nordiska motståndsrörelsen Den tyska socialna-
tionalistiska organisationen Der Dritte Weg har nyligen gjort en intervju med 
Tina Lund från Nordiska motståndsrörelsen. 
  
   Det ursprungliga syftet med denna artikel var att ge en inblick i den nordiska 
motståndsrörelsens struktur, med tonvikt på kvinnornas arbete.  Efter en utförlig 
intervju med Tina, och några privata ord efteråt, var det inte mer än rätt att 



artikeln också skulle tjäna till att ge en personlig inblick i livet för en kvinna som 
i alla avseenden har ägnat sig åt kampen för folk och nation på ett inspirerande 
sätt.  Hon erbjuder direkta, tankeväckande ord, anekdoter från fältet som in-
spirerar till mod och sanningar som inte kräver någon diskussion. 
   Jag insåg att Tina var en speciell kvinna för över ett år sedan när jag träffade 
henne på en demonstration för Nordiska motståndsrörelsen i Stockholm.  Hon har 
ett öppet och varmt sätt och hade mycket att berätta om politiska svårigheter, so-
cial förändring och den långsamma men säkra omskolning av hennes folk som har 
ägt rum under de senaste decennierna. 
   Tinas sätt att tänka har alltid varit mycket traditionellt, eller naturligt, som hon 
kallar det.  För henne är nationalsocialismen det mest naturliga sättet att leva - 
bevarandet av blodet och bevarandet av den nordiska kulturen är grundläggande.  
Som så ofta ledde detta till ett intresse för att söka och upprätthålla kontakten med 
dem som delar hennes ideal. 
   Hennes aktivism väcktes av den första migrationsvågen från Balkan i början av 
1990-talet.  I valet 1994 blev hon politiskt aktiv i Sverigedemokraterna, som då 
fortfarande hade nationalistiska värderingar och mål, men som under de följande 
åren alltmer skulle förvandlas till en systemstyrd, liberal sörja. 
   Kampen för sitt land drev henne vidare och 1998 gick hon med i Nationalso-
cialistiska fronten som politisk aktivist och vann respekt och erkännande bland 
sina mestadels manliga partikamrater. 
   När barnen föddes var det lugnare under några år för den energiska Tina.  Hon 
ägnade sig åt sin roll som mamma och omfamnade den vackraste tiden i en kvin-
nas liv.  Men när de politiska förändringarna i Sverige inte visade några tecken på 
att avta bestämde hon sig för att det var dags för en ny utmaning: en återkomst till 
fronten för det nationella motståndet samtidigt som hon förenade familj och ak-
tivism.  För kampen för fosterlandet är inte en könsfråga, som svenskarna säger, 
utan ett ansvar som var och en av oss har. 
   Denna extraordinära kvinna hittade alltså sin plats i den nordiska mot-
ståndsrörelsen för ungefär fem år sedan.  Jag frågade om hennes barn är margin-
aliserade i skolan: 
   "Nej, inte alls", sa Tina.  "Många av barnen tycker att det är häftigt att deras 
klasskamraters mamma är med i motståndsrörelsen." 
   Hon har inte heller några problem med de andra föräldrarna.  I den lilla svenska 
staden där hon bor är hon accepterad. 
   Idag leder Tina sin egen grupp inom Nordiska motståndsrörelsen och har den 
respekt från sina kamrater som hon förtjänat genom sina många år av aktivism.  
Hon är särskilt stolt över kvinnorna i organisationen, som inte bara stöttar männen 
utan också är aktiva i det dagliga arbetet i rörelsen. Att dela ut flygblad, sätta upp 
plakat eller vara med i cateringteamet vid evenemang - alla bidrar enligt sina 
förmågor. 
   De som inte kan vara aktiva offentligt kan bidra på andra sätt, till exempel ge-
nom den svenskspråkiga podcasten Radio Regeringen, som är gjord för och av 



kvinnor. 
   Frågan om rollfördelningen inom Nordiska motståndsrörelsen kan snabbt 
förklaras med en mening: Rätt person på rätt plats.  Alla har sina uppgifter, enligt 
sina styrkor och intressen, oavsett om man är man eller kvinna. Tina säger att det 
bara finns ett undantag: "På demonstrationer håller männen sköldarna.  Vi vill 
förmedla traditionella ideal eftersom vi står för traditionella värderingar". 
   Tina ser också sitt ledarskap som en möjlighet.  Genom att vara en förebild för 
andra kvinnor ger hon dem modet att stå upp mot den moderna tidsandan - sam-
manfattat i mottot "Det jag kan göra kan du också göra".  Därför medverkar hon i 
organisationens radioprogram, pratar med svenskar på gatorna under offentliga 
aktiviteter och försöker förstå varför så få kvinnor är intresserade av politisk ak-
tivism. 
Eftersom hon själv är mamma ställer hon sig samma fråga om och om igen: 
   Hur kan någon bara sjunka ner i passivitet och bekvämlighet och lämna en 
sämre värld till sina barn?  Vi är den sista generationen som kan förändra något.  
Efter oss är det upp till våra barn, och det kommer att bli svårare för dem än för 
oss.  Aktivism på gatorna är bara en liten del av vårt arbete.  Vi har medlemmar 
som föredrar att arbeta bakom kulisserna av personliga skäl, men de bidrar ändå 
till en viktig del av helheten.  Det finns ingen anledning att inte vara aktiv! 
   Tina anklagar med rätta de kvinnor som vandrar omkring i blindo, fast förankra-
de i den morbida bolsjevikiska tidsandan, och som ägnar sin tid åt att 
marknadsföra sina "individuella" personligheter på Instagram, Facebook osv. 
   Men i Sverige finns det några få (både män och kvinnor) som tar saken i egna 
händer och inte drar sig för att sticka ut från mängden.  De kommer från alla sam-
hällsskikt och har hittat till organisationen på sina egna sätt, oavsett om det är 
kvinnor som blivit trakasserade av "nya svenskar", ungdomar som är trötta på 
ohälsosamma tillsatser och hänsynslös fabriksodling och har hittat vägen till en 
naturligare livsstil via en artikel från Motståndsrörelsen, eller mannen som vill 
släppa av sin fru och sina barn på kvällen med gott samvete. 
   Tina vet att hennes rörelse gör skillnad och hon är stolt över att vara en del av 
helheten - hon kämpar som vit kvinna och mamma för Sverige, sitt fädernesland 
och hela Norden. 
Avslutningsvis vill jag tacka Tina för hennes tid, från kvinna till kvinna.  Hon är 
mer än bara en Weggefährtin.  Kvinnor som hon förtjänar att kallas pionjärer. 
  
Källa: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 



Freds odyssé 
  

Del 3 
Obesvarad kärlek 

  
Säkerheten var sträng.  Men stämningen var avslappnad.  
  
Frågorna var okej.  Likaså svaret: "Inga kommentarer. 
  
Alla var vänliga.  Skämt och godmodiga retningar var vanliga. 
  
Det var inte förvånande att jag inte var den enda killen som var sugen på Helga.  
Utan framgång. 
  
Ryktet gick att hon hade ett "djupt andligt förhållande" med en högt uppsatt chef.  
Du vet den sorten.  Ett stort hus.  Tjänare.  Båt.  Fet bankkonto.  Exotiska husdjur.  
Privat sekreterare.  Fina kläder.  Stor trädgård.  Exklusivt bostadsområde.  
  
Kanske var det därför hon tolererade den annars otacksamma uppgiften att vara 
barnvakt åt den gamle mannen.  Det gav henne en möjlighet att gå på stan.  Vårda 
den "djupa andliga relationen".  En av hans tjänare kunde passa den gamle killen.  
Till och med byta hans blöjor om det behövdes.  
   
Ett annat rykte hävdade att hennes "platoniska vän" och den gamle killen var 
släkt.  Kanske till och med syskon.  De såg trots allt väldigt lika ut.  
  
Syskonrivalitet skulle förklara varför den gamle killen hävdade att han var en 
"halvpensionerad" chef.  Och att han bodde här av fri vilja.  Inte på domstols-
beslut.  
  
Den ena brodern var en framgångsrik affärsman.  Den andra brodern var galning-
en.  Inte konstigt att de höll honom inlåst.  För hans eget bästa.  Och för samhäl-
lets bästa.  De var åtminstone anständiga.  De höll honom på en anständig institu-
tion med snäll personal. 
  
Senil eller inte.  Han var ibland smart.  För smart.  Han skulle fly! 
  
Sirenerna gick igång mitt i natten.  Du känner till rutinen.  Vakter.  Ficklampor.  
Hundar.  
  
Så småningom hittade de honom på prärien. 



  
Naken.  På alla fyra.  Skriker mot fullmånen.  
  
Ibland skummande i munnen.  Täckt av lera.  Fläckade av blod. 
  
Okej. Han var konstig.  Men i övrigt var han en trevlig kille. 
  
Hans berättelser om sina "äventyr i den underjordiska motståndsrörelsen i det 
gamla landet" var lätt underhållande.  Trots att de var helt otroliga. 
  
Visst. Han såg tillräckligt gammal ut för att ha levt under andra världskriget.  Men 
hans dialekt var definitivt INTE fransk. 




