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KONSPIRATIONSTEORIER

Cui Bono: 
med brun foliehatt

Peter Olausson beskriver en organisation där pseu-
dovetenskap möter högerextremism. En liknande artikel 
på ämnet publicerades i tidskriften Expo 2016:2.

Sensommaren 2010 stod ett partytält på Järntorget i 
Göteborg. På en skylt kunde man läsa frågan ”Vem drar 
i trådarna?” — nog så kryptiskt innan man förstod vad 
det handlade om. Men innanför kunde man snabbt bli 
upplyst, för där fanns en mängd frågor och svar om vem 
eller vilka som egentligen styr världen och hur de bär sig åt.

Jag fick då (bl.a) veta att fluor tillsätts i tandkräm för att sän-
ka vårt IQ och fördumma oss i största allmänhet; detta för 
att sedan obehindrat kunna införa kontrollsamhället. Redan 
Hitler använde detta trick i koncentrationslägren för att lätt-
are kunna kontrollera fångarna. Jag fick det på papper.

Signaturen pwm, VoF:s forum, 18 september 2010

Folkvett 161_2.indd   72 2016-09-17   13:08:53



  FOLKVETT 2016:1-2  73

Tältet var bemannat av folk som mer än gärna berättade 
och delade ut material om hur hemskt det är med vacci-
ner, chemtrails, fluor och genmodifiering, hur genomrut-
ten världsekonomin är, om det med flit felkonstruerade 
penningsystemet och vilka som ligger bakom det, och som 
förresten ligger bakom allt tråkigt som händer...

Detta förefaller att ha varit den första aktiviteten som 

Någon drar i trådarna för en ny världsordning? 
Statligt sigill från USA.

Folkvett 161_2.indd   73 2016-09-17   13:08:53



74  FOLKVETT 2016:1-2

arrangerades av föreningen Cui Bono. Tonen var satt från 
början: man diskuterade konspirationsteorier och vilka 
som låg bakom sammansvärjningarna.

”Cui Bono?”

En ledtråd till föreningens latinska namn finns på deras 
hemsida i form av en bild av Cicero. Denne citerade en 
gång en annan förmåga och gav därmed upphov till ett 
bevingat ord: ”Den berömde Lucius Cassius, som det 
romerska folket brukade se som en mycket ärlig och vis 
domare, brukade ofta säga, ’till vilket ändamål’ eller ’vem 
gagnar det?’” — cui bono. Eller follow the money, som vi 
säger nu för tiden: om du vill ta reda på vem som ligger 
bakom något så ska du ta reda på vem som tjänar på det.

Principen kan vara nog så användbar inom juridiken. 
Det är inte självklart att den går att tillämpa på samma 
sätt inom rikspolitiken, världspolitiken eller världshisto-
rien. Men i de sammanhang där vi nu rör oss är såda-
na tolkningar det enda man ägnar sig åt. Och när man 
analyserar såväl nuet som dået så lyckas man, på något 
sätt, alltid komma till samma slutsats. De som tjänar på 
historiska händelser är eliten, den globala finanseliten, de 
mystiska män som utgör och/eller ligger bakom den nya 
världsordningen New World Order, Bilderberggruppen, 
frimurarna, Illuminati...

Sådana konspirationsteorier har funnits länge. Den 
centrala rollen har ofta getts åt judarna,1 och de får den 
ofta än idag. Många föredrar att bara nämna judarna vid 
namn i slutna sällskap; det blir så lätt tråkig stämning om 
man bedriver öppen antisemitism på exempelvis Järntor-
get i Göteborg. I stället pratar man om ”globalisterna”, 
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”världseliten”, ”internationella bankirer”, ”Rothschild”... 
Mer eller mindre genomskinliga omskrivningar för den 
tänkta ledningen för en tänkt världsjudendom: Sions vise 
för 2000-talet.

Inte för att alla som lever i konspirationernas värld är 
antisemiter. Men en sak är säker: man kan inte vistas där 
länge innan man stöter på dem som är det.

Föreningen Cui Bonos stadgar antogs i december 2010. 
Deras första aktivitet därefter var en fi lmvisning. Invisible 
Empire: A New World Order Defi ned är en typisk konspira-
tionsteoretisk fi lm som under 2,5 timmar antyder, berättar 

Sion vises protokoll
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och antyder igen hur en ”global finanselit” styr världen i 
lönndom.2

När man går igenom föreningens arrangemang så inser 
man att de fått med alla dagens stora konspirationsteorier. 
Här finns 9/11, chemtrails, GMO, fejkade månlandningar, 
Palmemordet och Estonia, kvacksalveri som vaccinmot-
stånd, mobilstrålning och konsten att bota cancer med 
bakpulver, och inte minst antisemitism, grav islamofobi, 
invandringskritik och ren rasism. Det var den sistnämnda 
sortens frågor som skulle leda till föreningens genombrott.

Invandring och mörkläggning

Sommaren 2014 kungjordes en föreläsning på stadsbibli-
oteket i Göteborg. Ämnet var ”Invandring och mörklägg-
ning”. Titeln kunde tolkas på många olika sätt, men den 
som gick till arrangören fick sammanhanget klart för sig:

Karl-Olov Arnstberg tar upp lögnerna, hyckleriet och det 
havererade integrationsmaskineri som svenska politiker, jour-
nalister och opinionsbildare, i en blandning av okunnighet, 
feghet och missriktad välvilja, väljer att inte berätta om för 
svenska folket.

Föreningen Cui Bono

Arnstberg var länge en flitigt anlitad expert i frågor som 
rörde romer. Det tog tvärt slut 1998 med Svenskar och zi-
genare: ”Efter att boken kommit ut blev jag persona non 
grata”.3 Sedan dess skriver han flitigt på en blogg kallad 
just ”Invandring och mörkläggning”. Där kan man läsa 
saker som att romer inte tigger för att de är fattiga, att 
feminister är okunniga om att ”det är de förkättrade vita 
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männen som lyckas bäst med att bygga samhällen” och 
att ”rasist/fascist = person som önskar bevara det trygga 
svenska välfärdssamhället”.4 Och denne tänkare och skri-
bent skulle tala på ett stadsbibliotek...

Så fort arrangemanget blev känt möttes det med pro-
tester. Inte skulle väl kommunala bibliotek ge utrymme åt 
sådana budskap? Biblioteket stod först på sig, hänvisande 
till yttrandefriheten och regler om likabehandling. Sedan 
ändrade man sig, hänvisande till risken för ordningsstör-
ning: föredraget skulle inte få hållas. ”Den debatt som 
blossat upp kring arrangemanget gör att vi hyser oro för 
konfrontation, vi befarar att våra biblioteksanvändare kan 
bli drabbade,” förklarade bibliotekschefen Christina Pers-
son.5

Föreningen Cui Bonos hemsida.
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Händelsen togs upp i en rad högerextrema publikatio-
ner som Fria Tider, Avpixlat och Exponerat, givetvis med 
vinkeln att det var vänsterextremister som hetsat och hotat 
en allmän inrättning till att kväva det fria ordet. Intressant 
nog togs händelsen även upp i kanaler som är mer kända 
från andra sammanhang. Här är ett exempel:

Vår systerförening i Göteborg föreningen Cui Bono skulle 
annordna [sic] en föreläsning med författaren och föreläsaren 
Karl-Olov Arnstberg, men Göteborgs Stadsbibliotek ställde 
i sista sekunden in föreläsningen – pga påtryckning och hot 
från vänsterextrema akademiker som inte tål ett fritt och öp-
pet samhälle där alla teman diskuteras på ett respektfullt och 
objektivt sätt.

Vaken.se

Att den etablerade toksajten Vaken.se kallar Cui Bono sin 
”systerförening” är nog så talande. Än mera uppseende-
väckande, och anledningen till att tidskriften Expo tryckt 
en version av denna text, är att man i Cui Bono sanner-
ligen inte bara ägnar sig åt ”klassiska” pseudovetenskaper 
och blandade konspirationsteorier utan även åt politik.

Går man igenom deras inbjudna talare hittar man en 
rad aktiva och uppmärksammade förvillare av den förra 
sorten. Några exempel:

• Mona Nilsson (Strålskyddsstiftelsen, Årets förvillare 
2013) talade om påstådd elöverkänslighet och mobilstrål-
ning.

• Niels Harrit förklarade varför ”den officiella förkla-
ringen” av terrordåden 9/11 inte är att lita på.

• Mats Sederholm (konspirationsteoretiker som kriti-
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serat ”vetenskapshuliganerna” i VoF och Humanisterna, 
Expo och självaste sanningsrörelsen m.fl.) har hållit diffu-
sa föreläsningar om hur makterna hindrar mänskligheten 
från att nå sin fulla potential.

• Henning Witte, som driver den gravt förvillade whi-
te.tv, förklarade att Estonia ingalunda var någon olycka.

• Linda Karlström (vaccin.me), Ann-Charlotte Stewart 
och Suzanne Humphries har alla talat om det ämne som 
Cui Bono hittills arrangerat flest föreläsningar om: idén 
att vacciner skulle vara långt värre än de sjukor som vi 
vaccinerar emot.

Man hittar också föreläsare av annat slag:
• John Bouvin, f.d. riksdagsledamot och en tid parti-

ledare för Ny Demokrati, 
talade om hur man byggde 
upp ett invandringskri-
tiskt parti och hur man 
effektivast gör statskupp 
(tips: en torsdag i maj).

• Jan Sjunnesson har 
verkat i sammanhang som 
Avpixlat, tidningen Dis-
patch International och 
Sverigedemokraternas 

tidningsprojekt Samtiden; han talade om yttrandefrihet, 
med fokus på dem som inte släpps in i offentlighetens fin-
rum.

• Gilad Atzmon, som är något så ovanligt som jude, 
antisemit och förintelseförnekare i en person, talade om 
judarna.

I en kategori för sig hittar vi Marcus Birro. Han talade 

John Bouvin
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om Marcus Birro, och hur lätt 
det är att bli missförstådd när 
man umgås med sverigedemo-
krater.

Det gemensamma för de po-
litiska namnen är att de kritise-
rar invandring i allmänhet, judar 
och/eller muslimer i synnerhet.

Här är några andra namn 
som sticker ut, av olika anledningar.

• Brage Norin tror på mycket: på andevärlden, UFOn, 
blandade konspirationsteorier med USA som världs-
skurk... Han tror även, vilket är nog så intressant, på kli-
mathotet. Annars är ”klimatskepticismen” regel i konspi-
rationismen. En sak som Norin inte tror på, och som han 
pratade om hos Cui Bono, är månlandningarna. (Denna 
klassiska konspirationsteori samlar nu inte så många an-
hängare som man skulle kunna tro; i VoF-undersökning-
en 2015 var det en procent som helt och hållet trodde att 
Apollo 11 var en studioproduktion.)

• Per-Aslak Ertresvåg är en norsk journalist som länge 
var väletablerad. Han gav 2006 ut en bok med vilken 
han lika snabbt som ordentligt placerade sig djupt nere 
i konspirationsträsket. Makten bak makten handlar om 
”klanen som stod bakom och berikade sig på det ekono-
miska sammanbrottet 1929, som planlade första och andra 
världskriget, som finansierade kommunisterna i Ryssland 
och Hitlers upprustning” — det vill säga den kompletta 
världskonspirationen med Illuminati styrt av Rockefeller 
och Rothschild. Om sådant handlade hans föredrag ”Vem 
styr Världen, och varför?” hos Cui Bono.

Marcus Birro
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På en punkt skiljer sig Ertresvåg från svenska ”main-
stream-konspirationister” och det gäller den stora kon-
spirationens satanistiska inslag. Här hämtar han mycket 
material från USA där högerextremism och kristen fun-
damentalism ofta syns tillsammans på ett sätt som är be-
tydligt ovanligare i Sverige.

• Ole Dammegård har framträtt flera gånger i Cui Bo-
nos regi. Senast den 28 februari i år, då han ledde ett se-
minarium på 30-årsdagen av Palmemordet. Dammegård 
är en konspirationsteoretiker som i 30 år (påpekar han 
ideligen) studerat den globala världsregeringen, den som 
”har legat bakom åtminstone de sista två världskrigen, och 
många, många, om inte alla, konflikter sedan dess”. Han 
fokuserar mest på Palmemordet men tar även upp andra 
”operationer”. Andra mord som världsregeringen låg bak-
om var de på John F. och Robert Kennedy, Anna Lindh, 
Martin Luther King, prinsessan Diana, Marilyn Monroe, 
John Lennon, Bob Marley, Pablo Neruda, Che Guevara...

Hans andra sto-
ra grej är false flags, 
händelser som iscen-
satts av världsreger-
ingen för att stimu-
lera konflikter och 
därmed främja dess 
intrikata planer för 
att härska över värl-
den. Framträdande 
exempel på sådant 
är Utøya (som Dam-
megård föreläst om 

Den globala 

världsregeringen 

”har legat bakom 

åtminstone de sista 

två världskrigen, 

och många, många, 

om inte alla, 

konflikter sedan 

dess”. 
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hos CB), Estonia, och 9/11. Andra händelser hävdar han 
aldrig har ägt rum, som till exempel skolskjutningen i San-
dy Hook 2012: ”Det är filmsekvenser skapade för att skapa 
terror via media.” Dammegård lämnade Sverige sedan han 
fått för sig att hemliga agenter varit hemma hos honom. 
Bland annat hade de lagt hans tandborste i besticklådan. 
Bara för att visa vad de kan göra.

• Rauni-Leena Luukanen-Kilde (1939-2015) bjöds vå-
ren 2014 in till vad som skulle visa sig bli hennes sista 
framträdande i Sverige. Hon påstod sig vara en så kallad 
kontaktperson, någon som står i kontakt med utomjor-
dingarna, och som då och då rentav får åka med i deras 
rymdskepp m.m. Under UFO-rörelsens barndom var eli-
ten av contactees firade kändisar som åkte runt mellan de 
många sällskapen och återgav utomjordingarnas budskap 

Rauni-Leena Luukanen-Kilde.”Sannolikt mördad”, 
heter det på nätet.
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till mänskligheten. Sådana personer finns naturligtvis 
fortfarande men deras rockstjärnestatus är inte i närheten 
av vad den en gång var.

Luukanen-Kilde kan ha varit Skandinaviens sista kon-
taktperson av den gamla sorten. Hon gav ut flera böcker 
som sades vara kanaliserade, det vill säga ha förmedlats till 
henne via tankeöverföring från bland annat utomjording-
ar. Och det var inte bara gulliga budskap om fred, ljus och 
kärlek som dessa moderna gudar hade till oss.

När planetens utvecklingsprocess har nått ett stadium där 
dess vibrationsfrekvens börjar öka, kommer stora förändring-
ar att ske ... De individer som inte kan följa med kommer att 
förintas.

Universums barn (Trevi 1995), sid. 94

Hennes öppna sinne blev med tiden allt öppnare. Hon på-
stod att hon deltagit i hemliga toppmöten där ”UFO-frå-
gan” diskuterats. Allt som sägs om Area 51 är sant, nazis-
terna besökte månen, vacciner är en konspiration för att 
kraftigt minska mänsklighetens antal och samtidigt tjäna 
pengar... Så småningom växlade hon, konsekvent nog, in 
på det direkt paranoida spåret. Vi övervakas alla oavbrutet 
av hemliga militära organisationer, som tack vare mobil-
telefonerna även kan påverka oss, genom att plantera in 
tankar (”röster i huvudet”) eller rentav döda oss. Enligt 
uppgifter på nätet ska hon under sina sista dagar i livet ha 
hävdat att hon var föremål för mordförsök med fjärrstyrda 
energivapen.

Lika talande som listan över föreläsare är länksamling-
en på Cui Bonos hemsida. Där hittar man Lars Adel-
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skogh, som med sin bakgrund inom såväl pseudoveten-
skap och förvillande i allmänhet som förintelseförnekande 
är något av Cui Bono förkroppsligad. Det kan även sägas 
om förintelseförnekaren, tokstollen m.m. Jüri Lina. Där 
hittar man kvackartidningen 2000-talets Vetenskap, bok-
förlaget Anarchos som ger ut litteratur i fältet, Vaken.se är 
naturligtvis med, och inte minst David Icke, världens mest 
kände och knäppaste konspirationsteoretiker som bland 
mycket, mycket annat hävdar att utomjordiska ödlor lig-
ger bakom allt intressant som händer och hänt.

Ibland är den politiska aspekten uppenbar, ibland inte. 
Som när presidenten för kvackarorganisationen NHF i 
april 2013 talade på temat hälsofrihet och Codex Alimen-
tarius.6 Hur får man in en antisemitisk koppling där?

The elite, who really run Sweden, who really run America, 
who really run Canada, who really run Britain, who really run 
just about everything. So what’s our goal here? Our goal here 
is to stop that as much as we can.

Scott Tips

I publiken har representanter för vitt skilda läger synts. 
Kvacksalvare, konspirationsteoretiker och nynazister um-
gås avslappnat i ett sammanhang där de alla är välkomna 
och alla är beredda att lyssna på dem.

Den 2 juni gick några medlemmar i VoF Göteborg och 
såg filmen Läkaren som vägrade ge upp. Den handlar om 
Erik Enby, en lokal kvacksalvare med mycket alternativa 
idéer om grundläggande medicin; bland mycket annat an-
ser han att cancer är en svamp. Efter flera uppmärksam-
made fall av felbehandling fråntogs han sin läkarlegitima-
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tion 2007. Filmen är gjord av Börje Peratt, en filmprodu-
cent som är svag för alternativa idéer och har en aggressiv 
inställning till VoF. Filmen handlar också nästan lika 
mycket om VoF som om Erik Enby. Om det fanns någon 
i publiken som inte kände till Vetenskap och Folkbildning 
före filmen, så var den bristen efteråt grundligt reparerad.

Efteråt stod vi kvar en stund utanför bion. Med våra 
”Jag är skeptisk”-tröjor med rejäla VoF-loggor var vi lätta 
att identifiera. Vi delade ut foldrar och pratade med alla 
som ville. Samtalstonen spände från det artigt civiliserade 
till rena utskällningar.

Flera mer eller mindre aktiva i Cui Bono kändes igen. 
Som till exempel en före detta SD-aktivist som numer är 
med i Nordiska (f.d. Svenska) Motståndsrörelsen, den öp-
pet nazistiska organisation som blev känd för en bredare 
allmänhet när de marscherade i Borlänge den 1 maj. Det 
är talande för såväl högerextremisterna som foliehattarna 
att samme person har en central roll i Cui Bono.

Pseudovetenskap är inte bara onödig, dum och i före-
kommande fall underhållande. Problemet är större än att 
folk oroar sig för saker de inte behöver oroa sig för, eller 
tar skada av värdelö-
sa eller farliga kurer. 
Ett djupare problem 
är när det kunskaps-
fientliga övergår till 
det människofient-
liga.

Att pseudove-
tenskap är ett sam-
hällsproblem är ett 

Kvacksalvare, 

konspirationsteore-

tiker och nynazister 

umgås avslappnat i 

ett sammanhang 

där de alla är 

välkomna.
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faktum som VoF haft svårt att nå ut med. Med Cui Bono 
har vi, tyvärr, fått en tydlig demonstration av hur förvil-
lelser av till synes vitt skilda slag kan mötas, frodas och 
korsbefruktas till något som är betydligt obehagligare och 
farligare än de harmlösa tokerier som vi oftast stöter på. -

noter
 1. En nyckeltext är Sions vises protokoll, utgiven i Ryssland i 

början av 1900-talet. I den beskrivs en judisk sammansvärj-
ning med mål att behärska världen. Den har bevisats vara 
inte bara en förfalskning utan även ett plagiat. Icke desto 
mindre har den haft stort inflytande genom de många som 
trott på den, och har det fortfarande genom de som trots allt 
tror på den, eller åtminstone tror på den världsbild den ritar 
upp. 

 2. Upphovsmännen bakom Invisible Empire är Jason Bermas, 
en av förmågorna bakom den 9/11-skeptiska filmen Loose 
Change, och Alex Jones, välkänd och aggressiv konspira-
tionsteoretiker på infowars.com.

 3. Henrik Höjer: De undflyende romerna, Forskning & Fram-
steg 2011:3

 4. Bloggposter på morklaggning.wordpress.com: Romer och 
tiggeri, 2014-08-06; De rättroende, 2016-01-16; Nyspråk, 
2016-01-31

 5. ”Uppmärksammad uthyrning av Stadsbiblioteket Göte-
borgs Hörsal avbryts”, pressmeddelande från Göteborgs 
stadsbibliotek 29 augusti 2014

 6. Codex Alimentarius, ”matboken”, är en samling internatio-
nellt vedertagna, ej bindande, föreskrifter om produktion 
och hantering av livsmedel. En liten konspirationsteori till-
skriver den en central roll i kampen mot ”naturlig” mat.
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