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[Maktens innerste sirkel]
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 dronnin-
ger. Men det er det ennå ingen som vet. Det er
heller ingen som er riktig sikker på at den nor-
ske sentralbanksjefen kom klokken to, men det
kunne ligne på ham. Det lignet på Svein Gjed-
rem, 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 Tuc-

ker. 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 Gjed-
rem?

– Det er langt på kveld. Han er ikke her.
Ikke det. Men hvor er han? Kanskje informa-

sjonssjef Poul Henrik Poulsson vet.
– Så vidt jeg vet er han i utlandet, sier Pouls-

son.
– 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 rin-

ger tilbake.
Et øyeblikk.
– Det stemmer at han er i Versailles.
– Er han på den hemmelige Bilderberg-kon-

feransen?
– 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-statsmi-
nister Paavo Lipponen sniker seg ut av hotell-
området. 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 gebrok-

kent.
– 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 møns-
ter og finne ut hva som er sagt, gjort og avtalt på
det hemmelige møtet.

I teorien er det mulig. Og i hvert fall i konspi-
rasjonsteorien.

Verdenspressen. Innenfor murene sitter ver-
dens mektigste menn. Utenfor veksler 13 menn
på å holde utkikk, slik at de kan rapportere
hjem. To tyrkiske reportere, fire konspirasjons-
teoretikere, tre unge franskmenn fra Indyme-
dia, 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.

– 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 Tri-
anon Palace. Hotellet kan skryte av å ha mes-
terkokken Gérard Vie som fast chef. Restau-
ranten 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, presidentval-
get 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 mul-
tinasjonale selskapene overtaler politikerne
som stort sett vil ha mer globalisering og mas-
siv markedsliberalisme, og alle sammen forla-
ter møtene med i hovedsak forente synspunk-
ter.

De skaper en slags konsensus om hvilken ret-
ning verden bør ta, og gir mer eller mindre kla-
re føringer til politikerne som senere skal ta av-
gjørelser i EU, FN, WTO og G8. Samtidig slip-
per 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 Ver-
sailles 2003 er regn, militæruniformer, Wolfo-
witz og et mystisk tog gjennom parken foran
Solkongens mektige palass.

– De kommer. De kommer!
For nesten to timer siden, klokken ett, skjed-

de det plutselig noe foran Trianon Palace. Det
strengt bevoktede hotellet lot to tomme turist-
tog slippe inn. Hvorfor? Skulle de prominente
gjestene leke turister i slottsparken? Konspira-
sjonsteoretikerne 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 tu-
risttog med politieskorte. Tre biler, tre hester
og en hær av solbrillepyntede sikkerhetsvakter
kretser rundt turisttoget.

Der sitter toppsjefen i Shell og skuer mot an-
dedammen 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 Roc-
kefeller sammen med sin private bodyguard
James Ford, og helt bakerst i toget sitter famili-
en Wallenbergs direktør Claes Dahlbäck.

Og der. I midten av toget, ved siden av tidlige-
re finans- og utenriksminister Mogens Lykke-
toft fra Danmark, sitter mannen fra rom 215 på
Trianon Palace: han som er sjef for sentralban-
ken i et av verdens rikeste land, et land med

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. Bil-
derbergerne løper inn, guides opp i annen eta-
sje, svinger innom noen av rommene der 
kong Ludwig XIV boltret seg, før de løper ut
igjen.

Knips, knips. Knips, knips, knips. De fleste tu-
ristene har gjemt seg under trær og tak for å
unngå regnet. Verdenspressen, som på Bilder-
berg-konferansens tredje dag har krympet til
fire konspirasjonsteoretikere og to reportere
fra henholdsvis Indymedia og Dagens Næ-
ringsliv knipser for harde livet. De er på vei ut
igjen.

Menn som styrer pengesekker verd flere tu-
sen milliarder kroner, som når som helst kan
legge ned en fabrikk i New Delhi eller Skelle-
fteå, som kan hviske presidenter pauli ord i øret
og når som helst tjene penger på en krig, forla-
ter 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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