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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-
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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.
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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
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