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Nazismens bagland
Nazismen og antisemitismen er udsprunget af de dystre kredse omkring The Bavarian Illuminati[1] i starten af 1900-tallet.
Gennem Thuleselskabet[2] udbredte fremtrædende frimurere og okkultister budskabet om en raceren verden. Hitler blev
bekendt med selskabet i 1919 og tog hele ideologien med sig ind i sit nationalsocialistiske arbejderparti. Mens Hitler som
bekendt døde, overlevede nazismen gennem det verdensomspændende frimurerapparat
under fællesnavnet “Illuminati”[3]									Af Tommy Hansen

H

itler opfandt ikke nazismen,
tankerne om overherredømme for en udvalgt race var formet
længe før Hitler, og hans inspiration kom direkte fra Thuleselskabet, en tysk okkult og populistisk gruppe i München. Thuleselskabet finansierede i starten Det
Tyske Arbejderparti, som Hitler
i 1920’erne blev aktivt medlem
af og siden omdøbte til Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti.

Antisemitiske loger

Grundlagt af frimurer
Thuleselskabet blev grundlagt i
1918 af Rudolf Glauer, der siden
ændrede navn til Baron Rudolf
von Sebottendorf. Han var frimurer og okkultist, og hans antisemitiske orden byggede på den
okkulte lære fra Guido von List.
Thuleselskabet valgte hagekorset
som sit symbol, og i 1918 udtalte Rudolf von Sebottendorf, der
også var udgiver af en af landets
største aviser, Völkischer Beobachter: ”Thule vil kæmpe, indtil hagekorset lyser sejrrigt i det
isfyldte mørke”.

En samling af medlemmer I Thule-selskabet? Foto: screenshot youtube.com
Forum Borealis: “FILM: Rise of the Nazi Cult (Pt. 1 of 2) - Peter Levenda”.

Stormen på
München, 1918
Selskabets medlemmer indsamlede herefter våben og ammunition og begyndte at organisere
det oprør, der kulminerede med
stormen på München i november 1918. Her blev byen indtaget af ultranationalister, som bar

hjelme med hagekors. Revolutionen lykkedes, den bayerske
sovjetrepublik var for en stund
en realitet, og fra det stærkt højreorienterede miljø i München
begyndte man nu at forme det
netværk af Thule-medlemmer,
som skulle præge landet i de
kommende år.

Der blev dannet talrige Thule-loger i hele Tyskland, og alle var
stærkt antisemitiske. Medlemmerne var dommere, advokater, læger,
aristokrater, industrimagnater og
magtfulde forretningsfolk. For at
blive medlem skulle man være af
arisk afstamning, have blond hår,
blå eller brune øjne og have lys
hud. I Berlin-logen skulle medlemmernes hovedform endda være
inden for visse dimensioner.Da det
tyske arbejderparti blev grundlagt
af låsesmed Anton Drexler i januar 1919, skete det efter direkte opfordring fra Thuleselskabet,
der ønskede et bindeled til arbejderklassen.10 måneder senere fik
partiet endnu et nyt medlem. Hans
navn var Adolf Hitler.

Hitler blev uundværlig
Hitler, der var uddannet millitærpropagandist og var okkult interesseret, blev hurtigt et aktivt
medlem, og i løbet af fire måneder
ændrede partiet navn til Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti, og han begyndte at markedsføre Thuleselskabets budskaber. I
1920 var Hitler og hans talegaver
blevet helt uundværlige for det lille arbejderparti, som havde Thuleselskabets hagekors som officielt
symbol. Året efter blev han valgt
til partiets formand.

Hitler ryddede op

Rudolf von Sebottendorff (1875-1945).
Frimurer, okkultist og grundlægger af
Thuleselskabet. Foto: public domain.
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Guido von List (1848-1919). Okkultist og raceideolog. Grundlægger af
ariosofien. Foto: CC BY-SA 3.0 de.

Anton Drexler (1884-1942). Låsesmed.
Grundlægger af det tyske arbejderparti. Foto: public domain.

Omkring samtidig blev Thuleselskabets grundlægger, von Sebottendorf, anklaget for forræderi og måtte forlade Tyskland,
ligesom et andet fremtrædende
Thule-medlem, Karl Harrer, blev
tvunget ud af det nystiftede ar-
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Karl Harrer (1880-1926). Journalist
og politiker. Thule-medlem. Blev af
Hitler tvunget ud af arbejderpartiet.
Foto: public domain.

bejderparti af Hitler. Hitler var i
gang med at rydde op, – men han
var stærkt fascineret af selskabets
tanker og begyndte nu at udbrede
sine ”egne” budskaber om et racerent Tyskland i en socialistisk
stat i sit parti.
I de kommende år opstod der
talrige mindre millitante grupper i München, som alle ønskede
at skabe et socialistisk eller nationalistisk diktatur i Bayern, og i
september 1923 blev der dannet et
fællesforbund for disse grupper –
med Adolf Hitler i spidsen. Herefter fulgte i november 1923 Hitlers
mislykkede kupforsøg, som endte med en dom på fem års fængsel til Hitler. Han afsonede dog
kun ni måneder, før han efter pres
fra nazipartiet blev løsladt, og i
denne periode skrev han ”Mein
Kampf”[4], – et værk, som fundamentalt bygger på Thuleselskabets ideologi om racer og verdensherredømme.

Adolf Hitler (1889-?). Hitler skrev
„Mein Kampf“ under det korte
fængselsophold i Landsberg. Foto:
screenshot YouTube.com. HistoryPod: „1st April 1924: Hitler found
guilty of treason for the Beer Hall
Putsch“

Tyskland før Hitler
Von Sebottendorf vendte tilbage til Tyskland i 1933, hvor han
udgav bogen ”Før Hitler – dokumenter fra den tidlige tyske nationalsocialisme”[5]. Hitler forbød
bogen, von Sebottendorf blev arresteret, men flygtede til Tyrkiet, hvor han under 2. verdenskrig
fungerede som agent for den tyske millitære efterretningstjeneste
og samtidig menes at have været
dobbeltagent for det britiske millitær. Han blev fundet druknet i
Bosporusstrædet i 1945 - officielt
som følge af selvmord.
Thuleselskabet blev formelt opløst i 1925, hvor det havde omkring
2.500 medlemmer, hovedsageligt
fremtrædende nazister. I ledelsen
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Thuleselskabet´s emblem.
Foto: public domain.

sad mange prominente medlemmer fra The Bavarian Illuminati;
den bayerske frimurerloge, hvorfra i øvrigt talrige medlemmer efter 2. verdenskrig blev indsluset
til USA under Operation Paperclip[6] og optaget i amerikanske
frimurerloger, hovedsageligt Skull
& Bones[6]. Dette er som bekendt
samme loge, som bl.a. Bush-familien[7] dengang frekventerede og
fortsat er medlem af.

Skull and Bones logo.
Foto: public domain.

[3] www.en.wikipedia.org. ”Illuminati”. <https://
en.wikipedia.org/wiki/Illuminati>
[4] www.us.archive.org. Adolf Hitler: “MEIN KAMPF
”. 16.10.1924. Auflage 1943. Copyright Band I 1925,
Band II 1927 by Verlag Franz Eher Nachf., G.m.b.H.,
München. <https://ia802801.us. archive.org/9/
items/Hitler-Adolf-Mein-Kampf-Text/HitlerAdolfMeinKampf-Band1Und2855.Auflage1943818S.Text.
pdf>
[5] www.us.archive.org. Rudolf von Sebottendorf:
“Bevor Hitler kam”. 09.11.1933. 1. auflauge Copyright
Deukula Verlag Grassinger & co., München. <ia802607.

Typograf,
journalist og
chefredaktør
(* 11. 8 .1957,
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udgav i 2008
bogen ”11 september, 2001 - Stadig ingen
svar?”. Alle folkevalgte blev foræret et eksemplar. 15.01.2011
udkom anden version af bogen, som fortsat kan downloades i PDF-version[4]. Tommy
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Fra 2015 rundt om i Europa.
17. november 2017 udgav han
CDén ”Out of direction” med
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tommy-hansen/out-of-direction/4260153820245/index.html>
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