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40 BERETNINGER OM SAMMENSVÆRGELSER 

 

Hvem myrdede John F. Kennedy? Er Michael Jackson et rumvæsen? Lever 

Elvis Presley stadig? Var månelandingen fup? Er Jorden hul? Første bog på 

dansk om konspirationsteoriernes farverige univers. 

 

Skal man tro på blot et fåtal af de talrige konspirationsteorier, der florerer, ser 

verden en del anderledes ud, end vi almindeligvis forestiller os: 
 Månen er stadig uberørt land. Henry Kissinger står bag AIDS-epidemien. I 

Sydamerika huserer et undsluppet rum-husdyr ved navn El Chupacabra. Paul 

McCartney er død. Vi er alle fanger i et avanceret computerprogram. Og så er O.J. 

Simpson i øvrigt uskyldig. 

 Sammensværgelsesteorier har en besnærende indre logik, som gør dem 

vanskelige at mane i jorden. Og nogle af dem er ikke helt så nemme at afvise som 

ovenstående eksempler. Den dag i dag betragter de fleste amerikanere eksempelvis 

mordet på John F. Kennedy som uopklaret. Eksistensen af Echelon – 

efterretningsvæsnets globale overvågningssystem – er delvist bekræftet af EU-

parlamentet. Og Olof Palmes morder går stadig frit omkring. 

 Med lige dele skepsis og nysgerrighed behandler bogen ”Konspirationsteorier” 40 

af de mest kendte hypoteser om mystiske dødsfald, hemmelige selskaber, UFOer og 

rumvæsner, videnskabens hemmeligheder, uforklarlige katastrofer og andre 

gådefulde tildragelser.  

 Et fælles træk ved konspirationsteorierne er, at de tilbyder forklaringer på det 

uforklarlige, og at de forskellige teorier ofte griber ind i hinanden som elementer i én 

enorm sammensværgelse. Således kan mordene på John F. Kennedy og Robert F. 

Kennedy hænge sammen med det amerikanske efterretningsvæsens eksperimenter 

med hypnotiserede snigmordere, der blev hemmeligholdt på samme måde som et 

omdiskuteret UFO-styrt i Roswell i New Mexico og den amerikanske regerings 

lyssky organisation af UFO-jægere – Majestic 12 – som John F. Kennedy kom for 

skade at afsløre for sin elskerinde Marilyn Monroe, som derfor blev myrdet af CIA. 

 Kuriøst? Ja, men også fascinerende moderne eventyr, der har leveret inspiration 

til talløse romaner, film og tv-serier. Alt efter temperament kan 

”Konspirationsteorier” således læses som et minileksikon over de gåder, der danner 

grundlag for mange populærkulturelle myter, eller som en beretning om godtroenhed 

og menneskers indgroede ønske om at lade sig bedrage.  

 

Forfatteren og foredragsholderen, cand. merc. Lars Bugge, har beskæftiget sig med 

konspirationsteorier i en årrække. På internetsiden www.konspirationsteorier.dk 

uddyber og supplerer han de konspirationsteorier, der er behandlet i bogen. 
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