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af Michael Walsh den 28. april 2022, LINK

Rothschild-bankiernes hus bekræfter modvilligt det 
ubestridelige. Greta Thunberg er en blodsbeslægtet 
slægtning af den berygtede Rothschild families 
opkøb af nationer. Det forklarer meget den tidligt 
udviklede teenagers berømmelsesstatus, der savles 
over af præsidenter og statsministre - og naturligvis 
de savlende mediebaroner i de vestlige sumpe.

Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg (20) er 
oldebarn af den berygtede bankmand Lionel Walter 
Rothschild, søn af den første baron Rothschild. 
Denne kendsgerning har tidligere tiltrukket sig 
opmærksomhed fra journalister, der har undersøgt 
den berømte families stamtræ.

Forresten er Gretas forældres nettoformue anslået til 
3 millioner dollars - det kender vi til. Ikke dårligt for 
en beskedent succesfuld operamusiker og hendes 
mand, der er skuespiller.

Medierne begyndte at interessere sig for det påståede 
slægtskab, efter at en kilde i den svenske storbank 
Handelsbanken oplyste, at familien Thunberg havde 
modtaget overførsler fra Rothschild-fonden til deres 
konti. På trods af at disse oplysninger blev bragt i 
tabloidpressen, var banken så ivrige efter at finde 
kilden til lækagen, at det vakte mistanke.

Efter to ugers efterforskning viste det sig, at den 
pubertære aktivists tipoldefar Joachim Thunberg var 
søn af Lionel Rothschild, som var uægte, men blev 
anerkendt i 1928.

Da hans mor opdragede ham alene de første to år, fik 
han hendes efternavn. Joachim blev derefter 
adopteret af sin biologiske far, og fra han var 12 år 
gammel, flyttede han til Frankrig. Der fik han sin 
uddannelse og studerede derefter yderligere i 
London. Som 26-årig blev Joachim Rothschild-
Thunberg en af Sveriges mest succesfulde bankfolk. 
Hans succes varede indtil 1957, hvor han solgte 

banken, donerede det meste af sin kapital til visse 
"fonde" og gik på pension.

Ifølge Rothschild-familien er Greta Thunberg 
ganske vist tipoldebarn af en af deres mest berømte 
repræsentanter, men hendes miljøaktiviteter, 
forsikrer de, har ikke noget med hendes oprindelse 
at gøre og finansieres ikke af huset på nogen måde.

Hvilket sammen‐
træf, at den presse-
promoverede 
Greta Thunberg er 
en blodsbeslægtet 
slægtning til 
Rothschild-klanen

Bag Greta - Luigi Di Maio (født 6. juli 1986) er 
en italiensk politiker, der har været 
udenrigsminister siden 5. september 2019

Greta Thunberg vender tilbage til Davos, selv om 
hun sidste år endte med at blive skuffet. Den 
unge svenske aktivist vil mødes med forskellige 
politiske ledere, herunder den schweiziske 
forbundspræsident, socialisten Simonetta 
Sommaruga. Ovenfor Greta Thunberg med 
Christine Lagarde sidste år i Davos "Hvordan skulle man kunne spotte en rigtig 

superskurk? Det er jo ikke fordi, de klæder 
sig på i superheltekostume og har en tysk 
accent som i biograffilmene."

Jeg har 
ikke det 

mindste imod at 
fryse ihjel denne 
vinter, hvis det 

kan hjælpe 
Ukraine.

Nej, hvor pudsigt -
jeg har heller ikke noget 
imod, at du fryser ihjel. 
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