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Hvorfor samles Henry
Kissinger og resten av
verdens mektigste hvert
år på hemmelig sted til
hemmelig tid?
Bla om
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Maktens inn

GLOBALISERINGENS GUDFAR.Mangemilliardær David Rockefeller (til venstre) er en sentral skikkelse i den mektige Bilderberg Group. Familien Rockefeller har i et århundre trukket i trådene
politikk. Her er David Rockefeller på vei oppover slottsparken foran Solkongens palass i Versailles. Foran ham går hans private bodyguard, James Ford.

Disse
deltok på
Bilderberg
2003

USA
Kissinger, Henry A., ex-utenriksminister og nobelprisvinner
Wolfowitz, Paul, viseforsvarsminister
Perle, Richard N., president Bush’ sjefrådgiver, militære
spørsmål
Hubbard, R. Glenn, president Bush’ sjefrådgiver, økonomiske spørsmål
Zoellick, Robert, president Bush’ sjefrådgiver, handelsspørsmål
Rockefeller, David, Bilderberg-general

Jordan Jr., Vernon, Bill Clintons mentor, direktør Lazard
Freres & co
Friedman, Thomas, redaktør, New York TImes
Gigot, Paul A., redaktør, Wall Street Journal
Zakaria, Fareed, redaktør, Newsweek
Corzine, Jon S., senator, New Jersey
Thornton, John L., president, Goldman Sachs Group
Wolfensohn, James, president, Verdensbanken
Bolton, John R., sjef for internasjonal sikkerhet, utenriksdepartementet
Collins, Timothy C., CEO (toppsjef), Ripplewoods Holdings

Donilon, Thomas E., president, Fannie Mae
Feldstein, Martin S., president, CEO, National Bureau of
Economic Research
Haass, Richard N., stabsdirektør, utenriksdepartementet
Hertog, Roger, styreformann, Alliance Capital Management
Hubbard, Allan B., president, E&A Industries
Johnson, James A., styreformann, Perseus LLC
Kravis, Henry R., partner, Kohlberg, Kravis & co
Kravis, Marie-Josee, styremedlem, Ford Motor Co
Mundie, Craig J., direktør for strategi, Microsoft
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nerste sirkel
Hvorfor skulle sentralbanksjef Svein Gjedrem møte de viktigste rådgiverne til president George W. Bush? Og hvorfor satt Norsk Hydros
styreformann i Versailles og ventet på at dronningen av Nederland
kom tilbake fra slottet? De er med i Bilderberg, en hemmelig klubb
der de mektigste i verden finner ut hvordan verden bør se ut.
Lars Backe Madsen ogGunnar Bløndal (foto), Versailles
OR TRE UKER siden. En telefon.
– Det er Egil Myklebust. Du hadde
ringt.
– Ja. Fint at du ringer tilbake. Det
gjelder Bilderberg.
– Ja vel.
– Skal du på Bilderberg-konferansen i år?
– Ja... det skal jeg.
– Hvor er det i år?
– Det kan jeg ikke si.
– Når er det?
– Det kan jeg heller ikke si.
– Stemmer det at det er i Versailles fra 15. til
18. mai?
– Jeg hverken kan eller vil si noe om Bilderberg. Da ville jeg bryte et løfte. Greit?

F

Diskresjon. Egil Myklebust er styreformann i
Norsk Hydro og i SAS. Han er en av Norges
mektigste menn, og tier når det trengs. Som industrileder har han valgt diskresjon fremfor
posering i avisspaltene. Han er kanskje den
norske industrilederen som har skrevet under
flest milliardkontrakter. Lavmælt, bestemt,
tålmodig, strategisk. Han har fått det til.
Egil Myklebust har fått innpass i et internasjonalt nettverk ingen andre norske industriledere kan vise til. Han er fast medlem i den mektige, hemmelige Bilderberg Group.

både i finans, industri og

Makt. Bilderberg Group ble stiftet i 1954, og
var ment som et uformelt møtested for makthavere fra begge sider av Atlanteren. De skulle
snakke sammen, skåle sammen og rydde opp
etter annen verdenskrig.
Fra første stund klarte Bilderberg å samle
verdens mektigste ledere innen finans, industri, politikk, medier og forskning. Til uformell
hyggeprat? Eller for å klekke ut ideer som skulle forandre verden?
Det er flere svar på spørsmålene.
Gruppen fikk navnet etter hotellet i Nederland der det første møtet fant sted. Møtet ble ledet av prins Bernhard av Nederland. Prinsen
ønsket velkommen på de hemmelige Bilderberg-møtene i mange år, til tross for at hans
rykte utenfor de lukkede rom ble stadig dårligere.
I 1962 skrev forfatteren Alden Hatch en bio-

Perkovich, George, president, Carnegie Endowment
Ruggie, John, direktør, Harvard University
Steinberg, James B., visepresident, The Brookings Institution
FRANKRIKE
Villepin, Dominique de, utenriksminister
Trichet, Jean-Claude, sentralbanksjef
Giscard d’Estaing, Valéry, ex-statsminister
Copé, Jean-Francois, pressetalsmann for Jacques Chirac
Bruguiére, Jean-Louis, visejustisminister

grafi som avslørte at den unge Bernhard tok nazistenes side for å dra nytte av sin juridiske utdannelse. Tidlig på 1970-tallet var prinsen involvert i en av de største korrupsjonsskandalene i Europa, den såkalte Lockheed-saken.
Ikke desto mindre: Bilderberg-gruppen har
hvert år i 50 år samlet verdens mektigste menn
til langhelger på fasjonable gjemmesteder. To
av verdens rikeste familier – Rockefeller og
Rotschild – har i alle år vært pådrivere i gruppen. Europeiske kongehus og globale industriherrer har alltid vært tungt representert. IBMsjef Louis Gerstner, ABB-sjef Percy Barnevik
og daværende kronprins Harald har vært der.
Statsledere kommer hvert år. Helmut Kohl,
Tony Blair, Margaret Thatcher, Bill Clinton.
Men det er ikke et vanlig toppmøte. Når G8lederne møtes, får verden vite om det. I Bilderberg skjer alt i største hemmelighet.
Det sies at ideen om å forene Europa ble
klekket ut på et av de første møtene i Bilderberg-gruppen. Akkurat som ideen om en felles
europeisk myntenhet, euro. Og det var på fjorårets møte i Bilderberg at invasjonen av Irak
første gang ble grundig diskutert.
Er det sant? Er det dikt?
Hvert år sitter det mellom ti og tyve redaktører og journalister fra verdens mektigste medier og deltar på møtene. Men de har referatforbud. Ingenting skal lekkes ut. Hvis det skjer, er
fanden løs.

Når G8-lederne
møtes, får verden
vite om det. I
Bilderberg skjer
alt i største
hemmelighet

Bon, Michel, styreformann, France Telecom
Adler, Alexandre, sjefredaktør, Le Figaro
Beytout, Nicolas, sjefredaktør, Les Echos
Camus, Phillippe, toppsjef, EADS (Europas største flyprodusent)
Castries, Henri de, styreformann AXA (Europas største
forsikringsselskap)
Collomb, Bertrand, styreformann, LaFarge (Verdens
største sementprodusent)
Lévy-Lang, André, styreformann, Paribas (Frankrikes
største investeringsbank)

Versailles, om kvelden 14. mai. – Are you
from Norway? Great. Jag har bodd i Norge.
Studerad. Have you been to Bilderberg before?
It’s the world government, värdlens mäktigaste
menn. Are you guys with the progressive party
in Norway? Carl Hagen? Inte det.
En amerikaner i baren spør og svarer på en
gang. Bestiller en bourbon. Og forteller at vi
ikke må tro på det som står i avisen. Og i hvert
fall ikke det som sies på tv. Mediene sitter på
fanget til makthaverne. I Europa er det ille. I
USA er det håpløst. Verden er ikke slik vi tror.
Konspirator 1; Christopher Bollyn: Amerikansk journalist. Emigrerte fra USA etter 11.
september 2001. Vil ikke la sine barn vokse opp
i det han mener er en udemokratisk, farlig stat.
Sterk motstander av globalisering, sterk motstander av krigen mot Irak. Bollyn bor nå i Berlin, der han er Europa-korrespondent for den
amerikanske ukeavisen American Free Press,
en uavhengig avis med politisk ståsted på ytterste høyre.
Palasset. Christopher Bollyn har vært i Versailles tre dager. I et par uker gikk det kun rykter om at konferansen skulle være i Versailles
denne helgen. Så kom det en bekreftelse fra
England. Da var det ingen tvil. Han dro.
I tre dager har han nå ruslet rundt på Trianon
Palace, det fornemme hotellet der konferansen
skal være. Det var på dette hotellet Versaillestraktaten ble laget i 1919, før den ble undertegnet på Slottet et steinkast unna. Det oser historie av Trianon Palace.
Her har Bollyn snust rundt, tatt bilder, spionert, prøvd å få noen av de ansatte til å lekke ut
informasjon om hva som skjer. Det har vært
vanskelig. Hotellets faste ansatte har ikke fått
vite noe som helst. Bare at det skal være «et eller annet møte». Christopher Bollyn har sett
sikkerhetsvakter med walkietalkie løpe rundt.
Vanlige gjester har fått beskjed om å sjekke ut
før torsdag, men ikke om hvorfor.
Topptrente schæferhunder og rotweilere har
holdt vakt utenfor konferansesalen. Militære
kjøretøyer har kommet og gått. De har bedt
Bollyn forsvinne. Kanskje like greit. Det koster
hundre kroner for en dobbel espresso i baren

Ranque, Denis, styreformann, Thales (Europas største våpenprodusent)
Riboud, Franck, styreformann, Danone (Frankrikes største matprodusent)
Lellouche, Pierre, utenrikspolitisk rådgiver for president
Chirac
Villin, Phillippe, styreformann, Lehman Brothers Europe
Montbrial, Thierry de, president, IFRI
Roy, Olivier, seniorforsker, CNRS
Gergorin, Jean-Louis, direktør, EADS
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VERDENSPRESSEN.Bilderberg-møtene er strengt hemmelige, og pressen er minst velkommen av alle. Christopher Bollyn fra American Free Press (til venstre), Simon Cox og hans
researcher fra BBC (i midten) og Tansu Saritapli fra den tyrkiske tv-kanalen TRT utgjør 60 prosent av pressekorpset utenfor konferansehotellet Trianon Palace i Versailles.

på Trianon Palace, så det er ikke et sted man
oppholder seg lenge.
Bollyn har i stedet tatt losji på Novotel Hotel,
i utkanten av Versailles. Her får han billig bourbon i baren, og i den samme baren skal noen av
verdens ledende konspirasjonsteoretikere møtes hver ettermiddag for å sammenligne notater og billedmateriale. På fast plass i baren sitter en snart 70 år gammel amerikaner.
Konspirator 2; James B. Tucker jr: Amerikansk journalist. 68 år gammel. Regnes som
den ledende konspirasjonsteoretikeren i USA.
Har fulgt Bilderberg-konferansen hvert år siden 1983. Journalistisk veteran, populist, nasjonalist. Har høreapparat, men tror uansett
ikke på det han hører fra Capitol Hill. Tucker
bor i Washington, der han hver uke skriver artikler i American Free Press, en avis som smugleses i maktens korridorer i USA.
Krim. – De skal diskutere forholdet mellom
USA og det kontinentale Europa. Etter tyve år
begynner jeg å se et mønster i hva som skjer på
møtene i Bilderberg. Ifjor var USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld tilstede og varslet at
USA skulle ødelegge Irak. I år kommer amerikanerne tilbake for å diskutere hvordan de skal
tjene penger på å bygge opp landet. Det er kriminelt. Vil du ha listen over de 120 som var på
Bilderberg ifjor? Her.
– Takk.
– Vær så god. De fleste kommer tilbake i år.
Hvis man faller ut av listen, har man falt i verdens makthierarki. Listen over deltagere er
strengt hemmelig, men jeg har hørt rykter om

at utenriksminister Colin Powell stikker innom
på lørdag, etter at han har besøkt Moskva og
Berlin. Den franske utenriksministeren skal
også komme, sier James B. Tucker jr.
Han har vært her i tre dager. Han har ikke
mobiltelefon, men de bak resepsjonen og bardisken vet til enhver tid hvor han er. Tucker vil
være lett tilgjengelig. Han har sendt ut en pressemelding fra American Free Press der han anmoder journalister fra hele verden om å komme til Versailles for å dekke begivenheten. Han
har ikke fått så mange svar, men håper at baren
på Novotel kan fylles opp av pressefolk hver ettermiddag. Det skjedde ikke ifjor. Eller året før.
Men kanskje i år.
– En bourbon, takk. Og noe å spise. Har du et
askebeger?
James B. Tucker får det han trenger. Klokken
tikker mot midnatt. Han går og legger seg.
Klokken fem står han opp for å sende hjem den
første rapporten fra årets møte i Bilderberg.
Han skriver at Frankrikes president Jacques
Chirac skal åpne møtet.
Konfidensielt. Det foreligger ingen offisiell
rapport fra årets møte i Bilderberg-gruppen.
Sekretær Maja Banck ved Bilderbergs lille kontor i Leiden, Nederland, vet hva som ble sagt.
Og sier ikke mer enn det.
De 18 mediefolkene som deltok på møtet tier.
De har fått fortrolig informasjon fra verdens
mektigste menn, men vil ikke dele den med
sine lesere, seere og lyttere. Det er mer behagelig å la være, for da blir de kanskje invitert neste
år også.
Det eneste offisielle notatet som er sendt ut,

ITALIA
Ambrosetti, Alfredo, styreformann, Ambrosetti Group
Benedetti, Rodolfo de, administrerende direktør, CIR
Bernabé, Franco, ex-toppsjef Telecom Italia
Draghi, Mario, visestyreformann Goldman Sachs International
Panara, Marco, journalist, La Republica
Passera, Corrado, adm dir, Intesa (Italias største bank)
Poli, Roberto, styreformann, ENI (Italias største oljeselskap)
Scaroni, Paolo, adm dir, Enel (Italias største kraftselskap)

VAR DER. Henry
Kissinger.

VAR DER.Richard
Perle.

VAR DER. Dronning Sofia av
Spania.

TYSKLAND
Schily, Otto, innenriksminister
Schrempp, Jürgen E., styreformann, DaimlerChrysler
Burda, Hubert, publisher, Burda Media Holding
Kopper, Hilmar, ex-styreformann, Deutsche Bank
Nass, Matthias, redaktør, Die Zeit
Schäuble, Wolfgang, parlamentarisk leder, CDU/CSU
Zumwinckel, Klaus, styreformann, Deutsche Post
STORBRITANNIA
Clarke, Kenneth, ex-finansminister

er en pressemelding som ble skrevet før konferansen begynte. Den sier litt om hva Bilderberg
er for noe, og at alt som skjer der er strengt
hemmelig. Til og med på vedlegget til «pressemeldingen» står det «strictly confidential»
øverst i hjørnet.
Slik har det alltid vært. Det er flere nordmenn som kan skrive under på det. Hvert år
deltar mellom to og fire nordmenn på møtet.
Politikerne Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Jan Petersen, Kristin Clemet og far og
sønn Stoltenberg har vært der, akkurat som
næringslivslederne Tinius Nagell-Erichsen,
Jens P. Heyerdahl d.y., Eivind Reiten og Finn
Bergesen jr. og skipsrederne Niels Werring,
Otto Grieg Tidemand og Westye Høegh. Sistnevnte var leder for den lille, norske delegasjonen gjennom store deler av 1990-tallet.
– Det handler om nettverk og kontakter. Det
er en slags uformell formalisering av båndene
mellom USA og Canada på den ene siden og
Europa på den andre. Det tas ingen viktige avgjørelser her. Her møtes folk for å prate fritt.
Det er litt befriende. Vi prater rett fra levra. Når
vi er samlet i tre dager, rekker vi også å få pratet
en del, sier Høegh. Og legger til:
– Vi sier aldri noe til pressen. Hele poenget
med møtet er at det ikke skal stå noe i avisene
dagen etterpå.
Voldsomt. De norske deltagerne på Bilderberg-møtene er uansett for småtasser å regne.
Forsamlingen er vant til å treffe folk som
Margaret Thatcher, Tony Blair, Bill Clinton og
toppsjefene i verdens største industrikonserner. Den italienske mangemilliardæren, den

King, Mervyn A., visesentralbanksjef
Balls, Edward, sjeføkonom, finansdepartementet
Gould, Philip, strategisk rådgiver for satsminister Tony
Blair
Micklethwait, R. John, redaktør, The Economist
Rachman, Gideon, Brüssel-korrespondent, The Economist
Wolf, Martin H., redaktør, Financial Times
Williams, Gareth, parlamentarisk leder, House of Lords
for Labour
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KLASSEBESKYTTELSEN.Når verdens mektigste menn møtes i dyp hemmelighet, kommer politiet. Over hundre bevæpnede politifolk patruljerte på strategiske steder utenfor hotellet. I tillegg var området rundt hotellet fullt av sivilkledde spanere. Forbipasserende ble jaget vekk.

derberg! En fransktalende mann roper ordet
for førtiende gang i formiddag. Han bærer et
speilreflekskamera rundt halsen og knipser
bilder hver gang han ser en bil nærme seg den
strengt bevoktede porten i Boulevard de la Reine, Dronningens Boulevard. Det er sjelden han
oppdager noe. De fleste notabilitetene blir
fraktet i limousin med svarte vinduer. Han
kjenner igjen president Bush’ militære rådgiver Richard Perle, som sitter i baksetet og leser
med brillene langt nede på nesen. Og er det
ikke den andre hauken i Bush-administrasjonen som fraktes inn der? Paul Wolfowitz? Hm.
Han ser dronning Beatrix av Nederland rase
forbi sikkerhetsvaktene med biler på slep, og
han får med seg dronning Sofia av Spania.
HVA HAR VI?Hver
kveld samlet konspirasjonsteoretikerne seg på Novotel Hotel i Versailles for å sammenligne notater.
Den belgiske revisoren Marc Delcour (til venstre)
finner frem penn.
James B. Tucker
jr (i midten) har
begynt å notere.
Tony Gosling (til
venstre) snakker
med Christopher
Bollyn (utenfor
bildet).

eneveldige Fiat-sjefen Giovanni Agnelli, var en
gjenganger frem til han døde i januar. Den
minst like rike finansmannen George Soros
pleier å møte opp. David Rockefeller (84) gjør
som sine forfedre i familien og møter opp hvert
år. Det samme gjør tidligere utenriksminister i
USA, nobelprisvinneren Henry A. Kissinger.
Han omtales som hjernen og drivkraften bak
prosjektet Bilderberg.
Kissinger har fått Nobels fredspris, men han
har også fått et dårlig rykte. Han er saksøkt i
land over hele verden på grunn av krigsforbrytelser som skjedde under hans tid som utenriksminister i USA på 1970-tallet. I 2001 nektet han å møte opp i en fransk domstol. Han var
beordret til retten for drap og krigsforbrytelser
begått i Latin-Amerika for 30 år siden.
Ville han komme til Versailles i 2003?
Versailles, om formiddagen 15. mai. – Bil-

IRLAND
Sutherland, Peter D., styreformann, British Petroleum
Gleeson, Dermot, styreformann, Allied Irish Banks
NEDERLAND
Beatrix, dronning av Nederland
Hoop Scheffer, Jaap G. de, utenriksminister
Kok, Wim, ex-statsminister
Vries, Klaas de, ex-innenriksminister
Ruys, Anthony, styreformann, Heineken
Veer, Jeroen van der, president, Royal Dutch Shell

Konspirator 3; Marc Delcour: Belgisk revisor.
Jobber med å holde orden i regnskapene til et
belgisk firma som selger sikkerhetsutstyr. Har
fulgt Bilderberg i flere år, og tar ut ferie når den
hemmelige gruppen avholder møter. Kunnskapsrik, taletrengt, snakker engelsk som inspektør Clouseau. Delcour konspirerer på hobbybasis, har et stort arkiv hjemme i Brussel og
deler mer enn gjerne sin innsikt med andre.
Samme formiddag. – Bilderberg! Marc Delcour spretter opp av kaféstolen. Han har hørt
sirener. Der. Der kommer de. Først to politimenn på motorsykkel. Så en politibil. Så en limousin. Så en politibil i sivil, og så en politibil
til. Delcour rekker ikke å løfte kameraet. Eskorten farer gjennom rundkjøringen i formel
1-fart. Han setter seg. Han er revisor, ikke paparazzi. Så dukker det opp en gammel kjen-

Halberstadt, Victor, ex-generalsekretær, Bilderberg
EU
Bolkenstein, Frits, EU-kommisær (for det indre marked)
Lamy, Pascal, EU-kommisær (for handel)
Monti, Mario, EU-kommisær (for konkurranse)
Cary, Anthony J., stabssjef for EU-kommisær Chris Patten
Padoa-Schioppi, Tommaso, styremedlem, Europeiske
Sentralbanken

ning. Før hadde kjenningen langt skjegg. Nå
har han kort skjegg.
– Så du hvem det var? spør kjenningen.
– Nei, sier Delcour.
– Kan det ha vært Kissinger? spør kjenningen.
Kjenningen har studert Kissinger i årevis, og
er overbevist om at Kissinger skal til Frankrike,
uansett hvor mange søksmål han ha måtte ha
hengende over seg.
Konspirator 4; Tony Gosling: Britisk journalist. Jobbet tidligere i BBC og The Guardian.
Politisk aktivist. Grunnla for noen år siden
nettstedet www.bilderberg.org – et valfartssted for all verdens konspirasjonsteoretikere.
Gosling er fra London, men bor nå i Bristol, den
britiske byen der innbyggerne ifølge en måling
smiler mest. Gosling avslørte at årets Bilderberg-møte skulle holdes i Versailles i mai.
Versailles, om kvelden 15. mai. I ti-elleve timer har Christopher Bollyn, Marc Delcour og
Tony Gosling stått utenfor sperringene til Trianon Palace. De har ikke vekslet et eneste ord
med deltagerne. Sikkerhetsvaktene har sett
strengt på dem. Den franske etterretningstjenesten er blitt tilkalt og har gjort sine notater.
BBC har vært der. Den britiske statskringkastingen skal lage en dokumentar om Bilderberg,
og har gjort intervjuer med Bollyn og Gosling.
Programmet skal sendes til sommeren.
Konferansen åpnet klokken tre, og det er stille ved porten. Jacques Chirac kom aldri til Trianon Palace, men det vet ikke de tre konspirasjonsteoretikerne. De så et svart helikopter likt

SPANIA
Sofia, dronning av Spania
Cébrian, Jean-Louis, adm dir, PRISA (mediemogul, gir ut
El Pais)
Rodriguez Inciarte, Matias, styreformann, Banco Santander
PORTUGAL
Barroso, José M. Durão, statsminister
Balsemão, Francisco Pinto, ex-statsminister
Rodrigues, Eduardo Ferro, leder, Sosialistpartiet
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VAR DER.Paul
Wolfowitz.

VAR DER.Egil
Myklebust.

VAR DER.Dominique de Villepin.

VAR DER.Jorma
Ollila.

VAR DER.Peter
Sutherland.

VAR DER.Willy
Claes.

VAR DER. Paavo
Lipponen.

det Chirac bruker, men vet ikke om det var
ham. Foreløpig vet de lite om hva som har
skjedd, hvem som er kommet. De vet ikke at det
er 126 deltagere og at 122 av dem er menn. Fire
er kvinner, og halvparten av de fire er dronninger. Men det er det ennå ingen som vet. Det er
heller ingen som er riktig sikker på at den norske sentralbanksjefen kom klokken to, men det
kunne ligne på ham. Det lignet på Svein Gjedrem, har de fått høre.
Uansett er det lenge siden. Klokken nærmer
seg syv.
– Jeg tror Tucker venter oss på Novotel, sier
Bollyn.
– Vi går, sier Delcour.
De går. BBC blir med. De skal intervjue Tucker. Så er det middag.
Senere, samme kveld. Ring, ring.
– Norges Bank.
– God dag. Det er fra Dagens Næringsliv. Er
det mulig å treffe sentralbanksjef Svein Gjedrem?
– Det er langt på kveld. Han er ikke her.
Ikke det. Men hvor er han? Kanskje informasjonssjef Poul Henrik Poulsson vet.
– Så vidt jeg vet er han i utlandet, sier Poulsson.
– Jeg er sikker på at jeg så ham i baksetet på
en limousin i Versailles for noen timer siden.
– Et øyeblikk, så skal jeg finne det ut. Jeg ringer tilbake.
Et øyeblikk.
– Det stemmer at han er i Versailles.
– Er han på den hemmelige Bilderberg-konferansen?
– Hvis du sier at du så ham, så gjorde du vel
det. Men han er der bare som gjest!
Versailles, 16. mai. Fredagen forløper uten at
noe skjer. Sjåføren til den finske eks-statsminister Paavo Lipponen sniker seg ut av hotellområdet. Christopher Bollyn løper bort og spør
hva som skjer inne bak murene.
– It’s boring, sier den finske mannen. Så går
han. Tre minutter senere kommer han tilbake
med en flaske vin.
– Who are inside? spør Bollyn.
– Power. Lot of power, svarer finnen gebrokkent.
– Do you have the list of participants? spør
Bollyn, men finnen har annet å tenke på.
– One small beer costs eight euro! It’s stupid!
This wine costs five in the shop.
Så går han.
«The list of participants» er nøkkelordene til
hele Bilderberg. En ting er temaene de tar opp
der inne. De er store og viktige, og alltid dypt
hemmelige. Men av og til har noen klart å
smugle ut en deltagerliste. Med den for hånden
går det an å legge sammen to og to, se et mønster og finne ut hva som er sagt, gjort og avtalt på
det hemmelige møtet.
I teorien er det mulig. Og i hvert fall i konspirasjonsteorien.
Verdenspressen. Innenfor murene sitter verdens mektigste menn. Utenfor veksler 13 menn
på å holde utkikk, slik at de kan rapportere
hjem. To tyrkiske reportere, fire konspirasjonsteoretikere, tre unge franskmenn fra Indymedia, to BBC-reportere og Dagens Næringsliv
fra Norge.
Det er verdenspressen.
Et par timer senere, før middag.
Ring, ring.
– Trianon Palace, bonjour.
– Kan jeg snakke med en gjest hos dere? Egil
Myklebust. M.y.k.l.e.b.u.s.t. Rom 1221.
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– Vær så god.
Intet svar.
– Kan jeg snakke med Svein Gjedrem?
G.j.e.d.r.e.m. Rom 215.
Intet svar.
Fransk kjøkken. Det blir kveld. Middag på Trianon Palace. Hotellet kan skryte av å ha mesterkokken Gérard Vie som fast chef. Restauranten er en av Frankrikes dyreste, og har to
stjerner i Michelin-guiden.
På en annen restaurant i Versailles sitter tre
konspirasjonsteoretikere og spiser en meny til
22 euro. De konspirerer om kapp.
11. september, krigen mot Irak, presidentvalget i USA. Det er ikke slik vi tror. Ellers snakker
de om Bilderberg. I timevis. Tucker har lagt
seg, men han, Bollyn, Gosling og Delcour er
trolig de menneskene i verden som har forsket
mest på den mystiske forsamlingen. De er sikre
på at møtene i Bilderberg ikke er en koseklubb.
Hvorfor skal verdens mektigste menn møtes
hvert år, på hemmelig sted, til hemmelig tid?
Det er pengene som bestemmer. De store multinasjonale selskapene overtaler politikerne
som stort sett vil ha mer globalisering og massiv markedsliberalisme, og alle sammen forlater møtene med i hovedsak forente synspunkter.
De skaper en slags konsensus om hvilken retning verden bør ta, og gir mer eller mindre klare føringer til politikerne som senere skal ta avgjørelser i EU, FN, WTO og G8. Samtidig slipper de den mektigste pressen inn i varmen med
instruks om å holde kjeft. Verden skal ikke få
vite hva som skjer.
Så enkelt. Eller vanskelig. Sant. Eller dikt.
Hvem vet? Bilderbergerne nekter å svare. Det
har de alltid gjort. Hvorfor?
Versailles, 17. mai. 17. mai-morgenen i Versailles 2003 er regn, militæruniformer, Wolfowitz og et mystisk tog gjennom parken foran
Solkongens mektige palass.
– De kommer. De kommer!
For nesten to timer siden, klokken ett, skjedde det plutselig noe foran Trianon Palace. Det
strengt bevoktede hotellet lot to tomme turisttog slippe inn. Hvorfor? Skulle de prominente
gjestene leke turister i slottsparken? Konspirasjonsteoretikerne gjorde noen antagelser, løste
billett til parken og ventet der i nesten to timer,
selv om det høljregnet. Dette var sjansen. «The
list of participants».
Så skjer det.
– Det er dem. Det er dem!
Tony Gosling løper mot slottsinngangen.
Christopher Bollyn tar stilling lenger nede i
parken. Marc Delcour kaster seg på toget som
følger etter.
Klokken er halv tre. De kommer. To fulle turisttog med politieskorte. Tre biler, tre hester
og en hær av solbrillepyntede sikkerhetsvakter
kretser rundt turisttoget.
Der sitter toppsjefen i Shell og skuer mot andedammen sammen med dronning Beatrix av
Nederland. Toppsjefen i British Petroleum
skratter og ler og ser nesten ut som en vanlig
mann. Ved siden av ham sitter Natos tidligere
generalsekretær Willy Claes med paraply.
Noen meter foran toget går gamle David Rockefeller sammen med sin private bodyguard
James Ford, og helt bakerst i toget sitter familien Wallenbergs direktør Claes Dahlbäck.
Og der. I midten av toget, ved siden av tidligere finans- og utenriksminister Mogens Lykketoft fra Danmark, sitter mannen fra rom 215 på
Trianon Palace: han som er sjef for sentralbanken i et av verdens rikeste land, et land med

FINLAND
Lipponen, Paavo, ex-statsminister
Ollila, Jorma, styreformann/adm dir, Nokia
Wahlroos, Bjørn, president/adm dir, Sampo
Kivinen, Olli, redaktør, Helsingin Sanomat
SVERIGE
Lindh, Anna, utenriksminister
Wallenberg, Jacob, styreformann, SE-Banken
Dahlbäck, Claes, styreformann, Investor

penger på bok, en mann som kan inviteres inn i
varmen; sjefen i Norges Bank, Svein Gjedrem.
Tyske turister klør seg i hodet. Hva er det for
en gjeng? Hvem er det som er så dumme at de
kler seg i finstas når de blir guidet i høljregn
gjennom et overbefolket turistmekka? Svetter
de ikke fælt med slipsknuten strammet?
Toget stanser foran inngang F på slottet. Bilderbergerne løper inn, guides opp i annen etasje, svinger innom noen av rommene der
kong Ludwig XIV boltret seg, før de løper ut
igjen.
Knips, knips. Knips, knips, knips. De fleste turistene har gjemt seg under trær og tak for å
unngå regnet. Verdenspressen, som på Bilderberg-konferansens tredje dag har krympet til
fire konspirasjonsteoretikere og to reportere
fra henholdsvis Indymedia og Dagens Næringsliv knipser for harde livet. De er på vei ut
igjen.
Menn som styrer pengesekker verd flere tusen milliarder kroner, som når som helst kan
legge ned en fabrikk i New Delhi eller Skellefteå, som kan hviske presidenter pauli ord i øret
og når som helst tjene penger på en krig, forlater slottet. Og der kommer sentralbanksjef
Gjedrem.
Han ser fotografene. Stopper opp. Ser ned.
Later som et eller annet, gjør et forsøk på å
gjemme seg bak en søyle, men alle de andre
fortsetter nedover bakken. Han må følge etter.
Så ser han opp. Smiler. Snakker.
– Hei, er det dere?
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– Ja. Vi følger Bilderberg.
– Det vet jeg jo.
– Hvordan har møtet vært?
– Bra. Mange temaer. Interessant.
Så går han inn en ny inngang, opp en trapp.
Like bak ham kommer dronning Beatrix. Sikkerhetsvakter ber turistene holde seg unna. Et
eldre ektepar dyttes vekk fordi de står for nær
inngangen.
Et kvarter senere vender toget tilbake til Trianon Palace. Nye møter, nye samtaler og nok en
middag.
Dagen etter er det hele over.
Konspirasjonsteoretikerne drar hjem for å
analysere. Bilderbergerne drar videre rundt i
verden. Nye møter, nye samtaler, nok en middag.
Onsdag, denne uken, en telefon. Ring, ring.
– Myklebust.
– Vi prøvde å få tak i deg i Versailles, men det
gikk ikke.
– Nei. Det er med velberodd hu vi gjør det
slik. Det er en forutsetning for møtet at vi ikke
gir intervjuer.
– Hvorfor er det så hemmelig?
– Vi vil ha et uformelt forum der vi kan snakke åpent uten at det blir referert. Med pressen
til stede blir det mindre åpenhet, og vi får
mindre nytte av møtet.
– Men det er jo mektig presse til stede. Problemet er vel at de ikke formidler hva de får
vite?
– Vi inviterer alltid sentrale mediebedrifter,
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AMTALENE PÅ BILDERBERG-møtene er
svært hemmelige. Den britiske ukevisen
The Big Issue fikk i 1999, som eneste avis i
historien, et utdrag fra noen av samtalene etter
møtet. Anonyme kilder fra Bilderberg-møtet har
gitt Dagens Næringsliv et sammendrag av hva
som ble diskutert i 2003.
Det store temaet på årets Bilderberg-møte var
det betente forholdet mellom USA og det kontinentale Europa. Flere av president George W.
Bush’ nærmeste rådgivere var tilstede under hele
konferansen. To av arkitektene bak Irak-krigen, viseforsvarsminister Paul Wolfowitz og den militære
rådgiveren Richard Perle, av mange regnet som de
største «haukene» i Bush-administrasjonen, forfektet amerikanske interesser. Det samme gjorde
de viktigste rådgiverne til presidenten i økonomiske og handelsrelaterte spørsmål, Glenn Hubbard
og Robert Zoellick.
Fra europeisk side var Frankrikes utenriksminister Dominique de Villepin det viktigste navnet.
De Villepin var den europeiske toppolitikeren som
mest av alle markerte sin motstand mot krigen. Da
Sikkerhetsrådet i FN hadde sitt møte i midten av
februar, fikk de Villepin ovasjoner og trampeklapp
fra en samlet arabisk verden da han talte sin amerikanske kollega Colin Powell midt imot. Også
utenriksministre fra andre europeiske land var
tilstede på Bilderberg-konferansen forrige helg.
På konferansen diskuterte de gjenoppbyggingen av Irak. Både økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål ble reist. Det vil koste nær 100 milliarder dollar å bygge opp Irak, og både europeiske
og amerikanske selskaper sikler etter gullkantede kontrakter. Selskapene var tungt representert
på årets konferanse. Entreprenørselskaper, oljeselskaper, våpenprodusenter. Det samme var de
største bankene i den vestlige verden, som står i kø
for å få rentene av det det vil koste å bygge opp Irak.
Deltagerne diskuterte også utviklingen i Midtøsten på mer generell basis. For første gang i historien deltok representanter fra de arabiske landene
Tyrkia og Kuwait på en Bilderberg-konferanse.
Et annet viktig tema på årets konferanse, var Europas fremtid. Den tidligere franske statsministeren, Valéry Giscard d’Estaing, leder en gruppe i EU
som skal berede grunnen for et nytt EU, det såkalte EU-konventet. På den hemmelige Bilderbergkonferansen fikk deltagerne små og store smakebiter fra arbeidet som pågår bak lukkede dører i
Brussel. EU-kommisærene for både handel, konkurranse og det indre marked var til stede på årets
Bilderberg-møte, der problemer i tysk økonomi
var det siste, store temaet. Fra tysk side møtte representanter fra regjeringen, parlamentet og de
største bankene og industriselskapene.
Men en av de største delegasjonene på årets
møte, var redaktører og journalister fra verdens
største og mektigste mediehus. De tier om hva de
så og hørte.

men de må være der på samme premisser som
oss andre.
– Hvorfor er du på disse møtene?
– To ting. Mitt eget kunnskapsnivå. Jeg vil
forstå og få innsikt i de viktige problemstillingene i internasjonal økonomi og internasjonal
politikk. Jeg får en kraftig oppgradering på disse møtene.
– Er det en privat sak?
– Jeg møter gamle kjente, og jeg møter nye
mennesker. På den måten blir mitt internasjonale nettverk utviklet både i dybde og bredde.
– Er Bilderberg viktig?
– Definitivt. Det er et interessant, internasjonalt møte.
– Har du forståelse for at folk lurer på hva i all
verden som skjer der inne?
– Dette er ikke noe mystisk. Vi tar opp viktige
transatlantiske spørsmål. Det er bare vrøvl å
konspirere om Bilderberg. Hvis du ser hva som
preger den internasjonale dagsorden nå, så er
det transatlantiske spørsmål som dominerer.
Noen har følt at det vil være nyttig å samle seg
for å diskutere en plattform for best mulig samarbeid.
– Ingen hemmelige samtaler?
– Jeg vet jo ikke hva folk snakker om under
middagen.
– Men konspirasjonsteorier oppstår når alt
er så utrolig hemmelig?
– Det er ingen som er verre på konspirasjonsteorier enn dere journalister. Det kan du gjerne
m
sitere meg på. Gjør det.
lars.madsen@dn.no

17. MAI I
VERSAILLES.
Sentralbanksjef
Svein Gjedrem er
sjef for den eneste
norske pengebingen som har betydelig internasjonal interesse.
Gjedrem var ikke
begeistret over å
bli avslørt som nyslått bilderberger.
Her er han på vei
ut av slottet i Versailles.
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