Bogudgivelse:

40 GÅDEFULDE KONSPIRATIONSTEORIER
Fabler fra den lukkede afdeling af virkeligheden? Eller afsløringer af
magtens arrogance før og nu? Det er op til den enkelte at vurdere i Lars
Bugges nyeste bog om konspirationsteoriernes farverige univers.
Statskup i USA? Nazister på CIAs lønningsliste? Giftige skyer på himlen?
Glemte krigsfanger i Vietnam? Rum-teknologi i computeren?
Vælger man at tro på blot et fåtal af de konspirationsteorier, der florerer, ser
verden meget anderledes ud, end de fleste forestiller sig. I sin tredje bog om
sammensværgelser kaster Lars Bugge lys på politiske rænkespil, historiske
mordgåder, hemmeligheder fra Anden Verdenskrigs sidste dage og paranoide
teorier om mikrobølgeovne og månebaser.
Forfatteren betragter konspirationsteorier som historiens gråzone. Her udfordres
de officielle sandheder, og her sker det en gang imellem, at den officielle
udlægning må skrives om:
I århundreder var det et historisk faktum, at astronomen Tycho Brahe døde
af en sprængt blære. Men nye retsmedicinske prøver af Tycho Brahes hår
afslører, at han havde indtaget en dødelig dosis kviksølv ca. 13 timer før han
døde. Meget tyder derfor på, at den berømte videnskabsmand i virkeligheden
blev myrdet. Men af hvem?
Så sent som i maj 2006 gennemtrævlede 40 FBI-agenter en gård i Michigan
efter fagforeningsbossen Jimmy Hoffas lig. Heller ikke denne gang gav
eftersøgningen noget resultat, men når og hvis Jimmy Hoffas lig en dag bliver
lokaliseret, vil et af USA's mest omdiskuterede mord måske kunne opklares.
Også grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis i 1953 gemmer på en række
uopklarede spørgsmål: Hvorfor sank landets mest sikre skib i løbet af få
minutter på sin jomfrurejse? Hvorfor blev en rapport om grønlandssejlads
hemmeligholdt? Hvad kendte grønlandsminister Johannes Kjærbøl til sagen?
Og hvorfor blev et handelsskib som Hans Hedtoft udstyret med
luftværnskanoner?
Alle tre er historier, der kan rumme kimen til en revurdering af
historiebøgerne. Andre af bogens konspirationsteorier derimod, rummer snarere
kimen til en revurdering af ophavsmændenes dømmekraft.
Men døm selv.
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