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Tina Lund 

Интервю с Тина Лунд 
  
В разговор с Тина Лунд от Северното движение за съпротива 
Германската социал-националистическа организация Der Dritte Weg 
наскоро проведе интервю с Тина Лунд от Северното движение за 
съпротива. 
  
   Първоначалната цел на тази статия беше да даде представа за структурата 
на скандинавското съпротивително движение с акцент върху работата на 



жените в него.  След подробно интервю с Тина и няколко лични думи след 
това беше съвсем правилно статията да послужи и за личен поглед върху 
живота на една жена, която във всяко отношение се е посветила на борбата 
за народ и нация по вдъхновяващ начин.  Тя предлага директни, подтикващи 
към размисъл думи, анекдоти от терена, които вдъхват кураж, и истини, 
които не изискват обсъждане. 
   Разбрах, че Тина е специална жена, преди повече от година, когато я 
срещнах на демонстрация на Движението за северна съпротива в Стокхолм.  
Тя е открита и топла и имаше какво да разкаже за политическите трудности, 
социалните промени и бавното, но сигурно превъзпитание на народа ѝ, 
което се е случило през последните десетилетия. 
   Начинът на мислене на Тина винаги е бил много традиционен или 
естествен, както тя го нарича.  За нея националсоциализмът е най-
естественият начин на живот - запазването на кръвта и съхраняването на 
нордическата култура са основополагащи.  Както често се случва, това води 
до интерес към търсене и поддържане на контакти с тези, които споделят 
нейните идеали. 
   Нейната активност е провокирана от първата миграционна вълна от 
Балканите в началото на 90-те години.  По време на изборите през 1994 г. тя 
започва да се занимава с политическа дейност в партията "Шведски 
демократи", която по това време все още има националистически ценности 
и цели, но през следващите години все повече се превръща в системно 
контролирана либерална кочина. 
   Борбата за родината ѝ я подтиква да продължи и през 1998 г. тя се 
присъединява към Националсоциалистическия фронт като политически 
активист и печели уважение и признание сред партийните си другари, 
предимно мъже. 
   Когато се раждат децата ѝ, за няколко години нещата в живота на 
енергичната Тина са по-спокойни.  Тя се посвещава на ролята си на майка и 
приема най-красивия момент в живота на една жена.  Но тъй като 
политическите промени в Швеция не дават признаци на отслабване, тя 
решава, че е време за ново предизвикателство: завръщане на фронта на 
националната съпротива, като същевременно обединява семейството и 
активизма.  Защото борбата за родината не е въпрос на пола, както казват 
шведите, а отговорност, която носи всеки от нас. 
   Така тази необикновена жена намира своето място в Северното движение 
за съпротива преди около пет години.  Попитах дали децата ѝ са 
маргинализирани в училище: 
   "Не, съвсем не - каза Тина.  "Много от децата смятат, че е готино майката 
на съучениците им да е в Съпротивителното движение." 
   Тя няма проблеми и с другите родители.  В малкия шведски град, където 
живее, тя е приета. 
   Днес Тина ръководи своя собствена група в рамките на Северното 



движение за съпротива и се радва на уважението на другарите си, което е 
спечелила с дългогодишната си активна дейност.  Тя се гордее особено с 
жените в организацията, които не само подкрепят мъжете, но и участват 
активно в ежедневната работа на движението. Публично разнасяне на 
листовки, поставяне на плакати или участие в екипа по кетъринг на събития 
- всеки допринася според възможностите си. 
   Тези, които не могат да бъдат активни публично, могат да допринасят по 
друг начин, като пример за това е шведскоезичният подкаст, създаден за и от 
жени - Radio Regeringen. 
   Въпросът за разпределението на ролите в Северното съпротивително 
движение може да се обясни бързо с едно изречение: Правилният човек на 
правилното място.  Всеки има своите задължения, според силните си страни 
и интересите си, независимо дали е мъж или жена. Тина казва, че има само 
едно изключение: "По време на демонстрациите мъжете държат щитовете.  
Искаме да предадем традиционните идеали, защото ние защитаваме 
традиционните ценности". 
   Тина също вижда възможност за своето лидерство.  Като е модел за 
подражание за други жени, тя им дава кураж да се изправят срещу 
съвременния Zeitgeist - обобщен в мотото "Това, което мога аз, можеш да го 
направиш и ти".  Ето защо тя се появява в радиопредаванията на 
организацията, разговаря с шведите по улиците по време на обществени 
дейности и се опитва да разбере защо толкова малко жени се интересуват от 
политическа дейност. 
Тъй като самата тя е майка, си задава един и същ въпрос отново и отново: 
   Как може някой просто да изпадне в пасивност и комфорт и да остави 
на децата си един по-лош свят?  Ние сме последното поколение, което 
може да промени нещо.  След нас всичко зависи от нашите деца и за тях 
ще бъде по-трудно, отколкото за нас.  Активизмът на улицата е само 
малка част от нашата работа.  Имаме членове, които предпочитат да 
работят зад кулисите по лични причини, но те все пак допринасят за 
съществена част от цялото.  Няма причина да не бъдете активни! 
   Тина с право обвинява онези жени, които се лутат сляпо, вкопчени в 
болезнения болшевишки Zeitgeist, докато прекарват времето си в 
рекламиране на "индивидуалните" си личности в Instagram, Facebook и т.н. 
   Но в Швеция има няколко души (мъже и жени), които вземат нещата в 
свои ръце и не се притесняват да се открояват от масата.  Те идват от всички 
сфери на живота и са намерили пътя към организацията по свой собствен 
начин - независимо дали са жени, които са били тормозени от "новите 
шведи", младежи, на които им е писнало от нездравословните добавки и 
безмилостното фабрично земеделие и са намерили пътя към по-
природосъобразен начин на живот чрез статия от Движението за съпротива, 
или мъж, който иска да остави жена си и децата си вечер с чиста съвест. 
   Тина знае, че нейното движение има значение, и се гордее, че е част от 



цялото - бори се като бяла жена и майка за Швеция, за родината си и за 
целия Север. 
В заключение бих искала да благодаря на Тина за отделеното време, от жена 
за жена.  Тя е нещо повече от Weggefährtin.  Жени като нея заслужават да 
бъдат наричани пионерки. 
  
Източник: dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org 



Одисеята на Фред 
  

Част 3 
Неотдавнашна любов 

  
Сигурността беше затегната.  Но атмосферата беше спокойна.  
  
Въпросите бяха наред.  Подобно на отговора: "Без коментар". 
  
Всички бяха приятелски настроени.  Шегите и добронамерените закачки 
бяха нещо обичайно. 
  
Не е изненадващо, че не бях единственият човек, който желаеше Хелга.  
Неуспешно. 
  
Носеше се слух, че имала "дълбока духовна връзка" с голям изпълнителен 
директор.  Нали знаете.  Голяма къща.  Слуги.  Лодка.  Тлъста банкова 
сметка.  Екзотични домашни любимци.  Лична секретарка.  Модерни дрехи.  
Обширна градина.  Ексклузивен квартал.  
  
Може би затова тя понасяше иначе неблагодарната задача да се грижи за 
стареца.  Това ѝ даваше възможност да се разхожда из града.  Да подхранва 
"дълбоката духовна връзка".  Някой от слугите му можеше да гледа стареца.  
Дори да му сменя памперсите, ако е необходимо.  
   
Друг слух твърди, че нейният "платоничен приятел" и старецът са роднини.  
Може би дори братя и сестри.  В края на краищата те си приличали много.  
  
Съперничеството между братята и сестрите би обяснило защо старецът 
твърди, че е "полупенсиониран" изпълнителен директор.  И че живее тук по 
собствено желание.  а не по решение на съда.  
  
Единият брат е успешен бизнесмен.  Другият брат беше луд.  Нищо чудно, 
че го държаха затворен.  За негово собствено добро.  И за доброто на 
обществото.  Те поне бяха порядъчни.  Държаха го в прилично заведение с 
любезен персонал. 
  
Старчески или не.  Понякога е бил умен.  Прекалено умен.  Щеше да избяга! 
  
Сирените се включват посред нощ.  Знаете как става това.  Охрана.  
Фенерчета.  Кучета.  



  
В крайна сметка го откриват да броди из прерията. 
  
Голи.  На четири крака.  С вой срещу пълната луна.  
  
Понякога с пяна на уста.  Покрити с кал.  Изцапани с кръв. 
  
Добре. Той беше странен.  Но освен това беше приятен човек. 
  
Разказите му за "приключенията му в нелегалното съпротивително 
движение в старата страна" бяха леко забавни.  Въпреки че бяха напълно 
невероятни. 
  
Разбира се. Изглеждаше достатъчно възрастен, за да е живял по време на 
Втората световна война.  Но акцентът му определено НЕ беше френски. 



 


