
"Vores liv begynder at slutte den dag, 
da vi bliver tavse, om de ting, som 

betyder noget." 
Martin Luther King, Jr. 
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”De få som forstår systemet vil enten være så interesseret i dets fortjeneste, 
eller så afhængige af dets gunster, at der ikke vil være nogen opposition fra den 
klasse; mens størstedelen af mennesker på den anden side vil være ude af stand 

til at begribe de kolossale fordele... vil bære dets byrde uden beklagelse, og 
måske uden at mistænke at systemet er skadeligt for deres bedste interesser.”

En Rothschild kommuniké udtalte i New York i 1863 

 
Hvem er den britiske N.M. Rothschild & Sons investeringsbank? 
 
Rothschild er een af de mest toneangivende familier i verden. Rothschild familien 
er een af de væsentligste ejere af ”The Federal Reserve”, som er den amerikan-
ske centralbank (Nationalbank) – en privat virksomhed styrer pengestrømmen! 
 
”The Federal Reserve” ejet af Rothschild, Rockefeller og Warburg familiernes 
internationale banksystem dikterer reelt den amerikanske regering – jvf. citatet i 
bunden af side 1. Nationalbanker over det meste af Europa er ligeledes ejet af 
det internationale banksystem, der dermed ”malker” STATEN og befolkningen. 
 

”Den, som kontrollerer penge, kontrollerer verden.” 
Henry Kizzinger, Bilderberger og Council of Foreign Relations (CFR) 

 

Rothschild familien i London har fuld kontrol med ”Bank of England”. Rothschild 
lånte penge ud til bl.a. det danske Kongehus under Napoleonskrigene. Danmark 
er angiveligt som mange andre lande reelt i ”lommen” på Rothschild familien. 
 

Rothschild familien har altid medlemmer repræsenteret ved de tophemmelige 
møder i Bilderberg Gruppen. Den såkaldte ”tænketank” er en privat organisation, 
der under sine møder er beskyttet af politi og militær.  
 

Bilderberg Gruppens ”hemmelige” agenda går ud på at overtage kontrollen med 
hele kloden. At kontrollere energi, ressourcer og mennesker. En totalitær og 
fascistisk Ny Verdens Orden, hvor alt og alle er kontrolleret og kan overvåges 
overalt. Agendaen er centralisering af energi og magt på færrest mulige hænder.  
 

”Det ulovlige gør vi med det samme. Det grundlovsstridige 
tager lidt længere tid.”  Henry Kizzinger, Bilderberger 

 
Danske Bilderberg medlemmer tæller blandt andre:   Anders Fogh Rasmussen, 
Connie Hedegaard, Anders Eldrup (DONG ENERGY), Thøger Seidenfaden, R!TT, 
Mogens Lykketoft, Ulrik Federspiel, Bodil Nyboe Andersen, Uffe Ellemann-Jensen, 
Herbert Pundik, Per Hækkerup, Poul Hartling, Jens Kampmann, Prins Henrik og 
Mærsk McKinney Møller med flere. 
 

Udenlandske Bilderberg medlemmer er:  ”boy and father” Bush, Blair, Clinton, 
Rumsfield, Paul Wolfowitz, Henry Kizzinger, Javier Solana, Jacques Delors, Wol-
fensohn og Lord Caringtong med flere. Oluf Palme var Bilderberger og blev myr-
det præcis som Kennedy, fordi han var en trussel imod Rothschilds banksystem, 
der styrer verden direkte mod den Ny Verdens Orden - Hitlers drøm om 3. Rige. 
 
”De mænd og kvinder der hemmeligt kører verden er hinsides det dæmoniske. 

Hitler ser ud som en munter fyr sammenlignet med dem.” Stuart Wilde 
 
Lidt om familien Rothschild og tankegangen (”motivationen”) bag. 
 
Rothschilds døtre giftede sig ind i bankfamilier, og hans fem sønner blev oplært i 
bedrageriets ”kunst” og sendt til de 5 vigtigste finanscentre i Europa for at opbyg- 
ge familien Rothschilds banknetværk i London, Paris, Wien, Napoli og Frankfurt. 
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”Vil man have de brede massers sympati, må man fortælle dem 
de dummeste og mest naive ting.” 

Adolf Hitler (Rothschild) 

En vigtig brik i forståelsen af dette ”spil” er:    Adolf Hitler var en Rothschild. 
 
Rothschild familien har sponsoreret oprettelsen af Staten Israel for i nær fremtid 
at opbygge Salomons tredie tempel til sin messias, Antikrist – Satans søn. 
 
Følg pengene...følg ”energi strømmen” 
 
Hitlers (Rothschilds) ”bankrådgiver” (”money supply chain”) under 2. Verdenskrig 
var Prescott Bush, farfader til præsident George Bush. Både England, de alliere- 
de styrker og Tyskland blev finansieret af samme pengekasse, og reelt har 55 
millioner mennesker måtte lade livet i den internationale bankelites ”matador spil”. 
 
”Krig er fred – frihed er slaveri – uvidenhed er styrke” (George Orwell ”1984”) 
 
Apropos krig er flere kendte danskere og virksomheder i bl.a. Dansk Industri regi 
dybt engageret i våbenindustri. Det foregår via kapitalfonde, det internationale 
banksystem, pensionskasser og forsikringsselskaber. Vi taler våbenindustri, der 
overgår den vildeste fantasi hos de fleste – et ”TIVOLI” af våben. 
 
Det tæller bl.a. stjernekrigsmateriel og missilskjold. Det drejer sig på uhyggelig vis 
om KONTROL med alt og alle via HAARP systemet og et omfattende kommunika-
tionsnetværk af satellitter og radarstationer overalt på jorden og i rummet. 
 
Hele denne oprustningsindustri med formålet at KONTROLLERE alt på jorden og i 
rummet beskrives direkte i de officielle dokumenter ”Project for the New Ameri-
can Century” (1997) og ”Vision for 2020” (United States Space Command1997). 
 
 
 
   
 
 

”Vi er på randen af en global transformation. Alt vi behøver er den rigtige 
store krise og nationerne vil acceptere den Ny Verdens Orden.” 

David Rockefeller, hovedarkitekten bag Bilderberg 

Rothschild, Rockefeller og Bilderberg Gruppen har som direkte mål at diktere 
verden via at indføre en Ny Verdens Orden med en verdensregering, en verdens-
hær, et verdenspoliti og total overvågning/kontrol af alt og alle. Globaliseringens 
”hellige” navn benyttes til at pakke den fascistiske verdensstat ”pænt” ind. 
 
Global opvarmning er et røgslør og er på samme vis som Globaliseringen den 
”nye religion”, der som alle religioner har et formål om at ”under holde” (under-
trykke) menneskeheden i uvidenhed om, hvad virkeligheden virkelig går ud på. 
Drivhuseffekten er opdigtet med det formål at sælge nye biler, skabe panik og få 
mennesker til at betale for den nødvendige og stærkt krævede industrifornyelse. 
 
Personerne bag DONG ENERGY og STATENS ”kassemester”. 
 
Finansminister Thor Pedersen er statsministerens ”venstre hånd”. Anders Fogh 
Rasmussen er Bilderberger og har deltaget ved flere møder - endda ved samme 
møde som f.eks. Mogens Lykketoft. To sider af samme sag kan dette kaldes – 
”en parti STAT”. De tjener reelt samme agenda bare pakket ind i henholdsvis ”blåt 
og rødt”, præcis som Bush og Kerry, der begge er medlem af ”Skull & Bones”. 
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”Den store folkemasse falder lettere for en 
STOR løgn end en lille.” 

Adolf Hitler (Rothschild) 

Anders Eldrup, adm. direktør i DONG ENERGY har været medlem af Bilderberg 
Gruppen og deltaget ved hvert møde siden 2000 – altså året før han gik fra at 
være departementschef i Finansministeriet til at bestride topposten i DONG A/S. 
De sidste 8 år i træk har han altså deltaget i den ”hyggelige tænketanks” møder, 
hvilket forklarer det magtpåliggende i, at fusionen med Elsam skulle lykkes, fordi 
Bilderberg (Rothschild) agendaen er at kontrollere al energi på kloden. Jævnfør 
atter Kizzingers ord i citatet i toppen af side 1. Bemærk – ved Bilderberg mødet i 
Istanbul i juni 2007 var chefredaktør Thøger Seidenfaden fra Politiken ligeledes 
til stede. Thøger Seidenfaden har været medlem af Bilderberg Gruppen i mange 
år og endda siddet i een af de tre styringskomiteer for denne ”hyggelige” tænke- 
tank med den dystre og reelt dæmoniske agenda. Bemærk yderligere at Anders 
Eldrups kone, Merete Eldrup, er direktør for JP/Politikens Hus – ”Ding DONG”! 
Hun er tidligere direktør i Energistyrelsen (1995). Direktør for Politiken 2001 
 
Fritz Schur (”Rothschild”), bestyrelsesformand i DONG ENERGY og Postdanmark, 
er STATENS meget brugte ”rationaliseringsekspert”, der er kendt for at få offent- 
ligt ejede selskaber gjort til guldæg for koncernvirksomheden STATEN. Fritz Schur 
ejer Fritz Schur Gruppen og er på hat med kongefamilien og privat ven med 
statsminister Anders Fogh Rasmussen (Bilderberg). Fritz Schur (”Rothschild”) er 
sammen med ovennævnte ”broderskab” ved at føre (manipulere) DONG ENERGY, 
STATENS ”SKAT”, ud af Danmark med en kommende privatisering/børsnotering 
– præcis som det er sket med TDC. 
 
Det er de danske borgere, der har opbygget værdien i selskaberne, som derefter 
privatiseres hen over hovedet på befolkningen, der ”malkes” videre som den flok 
”kvæg/får”, den reelt regnes for at være. Nu gentager historien sig med DONG 
ENERGY, der er STATENS ”SKAT” – reelt en STRØM SKAT. Skattelettelser skal 
hentes ved højere el- og vandafgifter, hvormed befolkningen ”malkes” videre. 
 
Fritz Schur virker umiddelbart meget ”glat” på den polerede overflade, men faca- 
den dækker over noget ”mørkt”, der vedrører tidligere nævnte ting i dokumentet. 
Fritz Schur er god for over en milliard i ejendomme og en lang række selskaber 
og betaler stort set ikke SKAT, hvilket bekræfter meningen bag ordene i toppen af 
side 2. Fritz Schur (”Rothschild”) forstår ”systemet” eller ”spillet”. Fritz Schur ved, 
hvordan STATENS ”SKAT” fungerer, medens han profiterer på at få SKATTEN til 
at vokse yderligere. Fritz Schur er medlem af Venstres hovedbestyrelse og leder 
”Den Liberale Erhvervsklub” på opfordring af Uffe Ellemann-Jensen (Bilderberg). 
”Hyggeklubben” samler penge ind til Venstres ”valgkasse”, etc. Det koster kroner 
20.000 om året at være medlem, hvilket også er grænsen for anonyme bidrag. 
 
Fritz Schur (”Rothschild”) er også bestyrelsesformand for POSTDANMARK, hvor 
befolkningen allerede mærker den omvendte ”Robin Hood” effekt, som han er 
ekspert i. Posthuse er blevet lukket på stribe, og priserne stiger, samtidig med at 
medarbejdere presses og stresses i en umenneskelig grad. Social ansvarlighed? 
 
Hvor er vi på vej hen? Er der tale om menneskelig etik, moral og samvittighed? 
 

"At gøre hvad din indre stemme byder dig at gøre uanset personlige følger, 
uanset vanskeligheder, uanset evt. risiko og ydre påvirkninger 

er grundlaget for al menneskelig etik." 
John F. Kennedy 
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”Hvilket held for herskere at mennesker ikke tænker.” 
Adolf Hitler (Rothschild) 

Thor Pedersen, Finansminister, er kendt for at have ”urent” mel i posen. Der er 
Farum-sagen med tidligere venstre borgmester Peter Brixtofte og de forskellige 
”lokumsaftaler” med Jydsk Rengøring. Der er svindel med hektarstøtte og fusk 
med bopælspligt. Thor Pedersen er besat af penge og magt. Når han udtaler, 
at privatiseringen/børsnoteringen af DONG ENERGY ikke handler om penge men 
om forsyningssikkerhed, ringer alle alarmklokker meget højt. Finans = penge. 
 
HØJFORRÆDERI betegnede Thor Pedersen det som, om Elsam blev solgt til det 
Vattenfall. Thor Pedersen hævder, at DONG ENERGY skal bevares på danske 
hænder og gøres til en folkeaktie, og at det ikke handler om penge. Vi husker Bil- 
derberger Henry Kizzingers ord i toppen af side 1. Det handler om KONTROL, og 
eftersom DONG ENERGY er ledet af Bilderberger Anders Eldrup, der har været 
med til de sidste 8 års møder i Bilderberg Gruppen, er agendaen indlysende. 
 

”En regering har pr. definition ingen samvittighed. Nogle gange har 
den en politik, men aldrig mere end det.” Albert Camus 

 
Finansminister Thor Pedersen & Co. (ovennævnte ”broderskab”) er gode til 
Orwell’s NEW SPEAK (omvendt tale). De er angiveligt de virkelige forrædere 
(”terrorister”). De fordyrede fusionen med Elsam, hvilket ”malkede” befolkningen 
vildt, og nu er de i færd med at lade de ”frie” markedskræfter bestemme prisen 
på ENERGI fremover, hvormed befolkningen atter bliver ”malket” uendeligt! 
 
Uhæderligheden fortsætter og er et ”varemærke” efterhånden for Thor Peder- 
sens skjulte dagsordener. Thor Pedersen syntes, at adm. direktør Anders Eldrup 
og bestyrelsesformand Fritz Schur fik for lidt i løn for at ”malke fårene”, hvorfor 
førstnævnte har fået lønforhøjelse til kr. 4,5 mill. om året, samt sidstnævnte får 
nu cirka kr. ½ mill. for at ”forædle” STATENS ”SKAT”. Pointen ydermere er, at 
Finansminister Thor Pedersen har fritaget direktionen og bestyrelsen i DONG 
ENERGY for ansvar. Dette er Bilderberg/Rothschild ”opskriften” på overtagelsen. 
 

”Der kommer en tid, hvor tavshed er forræderi.” 
Martin Luther King 

 

 

Oplys dig selv og vågn op til den virkelige verden NU: 
 

Se videoerne ”DONG FJONG ENERGIKONTROL” og ”De Ubekvemme Sandheder”. 
Find dem via www.ubekvem.dk eller søg på titel på www.video.google.com
 

Download bogen ”Formodet mistanke om SANDHEDEN” som samtlige ministre, 
Folketingsmedlemmer, Højesteretsdommere, dommere ved Østre Landsret, 300 
journalister i indre København, m.fl. modtog oktober 2005 via www.sundnyt.dk
 

Lyt til ”Den stille krig mod den menneskelige psyke” direkte på www.lydstresser.dk  
 

Videoen ”Terrorstorm” har Anders Fogh Rasmussen, Lene Espersen, Torben 
Melchior (Højesteretspræsident), Jakob Scharf (PET-chef), Lars Findsen (depart. 
chef i Forsvarsministeriet, fhv. PET-chef) og Hans Jørgen Bonnichsen (”terroreks-
pert” og fhv. PET-chef), med flere modtaget. Find den via www.video.google.com  
 
Se videoen ”America:  Freedom to Fascism” via www.freedomtofascism.com  
 

Se mere om ”hyggelige” Bilderberg på www.politiken.BIZ og www.bilderberg.org  
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