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monopoliserer hele branchen. I industrien for em‐
bal leret mad er der nogle få store virksomheder som 
Unilever, Coca-Cola Company, Mondelez og Nestlé.

På billedet kan du se, at de fleste mærker i føde‐
vareindustrien tilhører en af disse koncerner. De 
store virksomheder er på børsen og har de store 
aktionærer i bestyrelsen.

På kilder som Yahoo Finance kan vi se detalje re ‐
de virksomhedsoplysninger, f.eks. hvem de stør ste 
aktionærer faktisk er. Lad os igen tage Pepsico som 
eksempel. Vi kan se, at ca. 72 % af aktierne ejes af ik ‐
ke mindre end 3 155 institutionelle investorer. Det 
drejer sig om investeringsselskaber, investerings‐
fonde, forsikringsselskaber, banker og i nogle til‐
fælde også regeringer.

Hvem er de største institutionelle investorer i 
Pepsico? Som du kan se, ejer kun 10 af investorerne 
tilsammen næsten en tredjedel af aktien. De 10 stør ‐
ste investorer har tilsammen en værdi på 59 mia. 
dol  lars, men ud af disse 10 investorer ejer kun tre 
mere end de syv andre. Lad os huske dem og se, 
hvem der ejer flest aktier i Coca-Cola Company, som 
er Pepsis største konkurrent.

Den største klump af aktier ejes igen af institu‐
tion  elle investorer. Lad os se på de 10 største og star ‐
te med de seks nederste af dem. Fire af disse institu ‐
tion  elle investorer så vi også i de seks nederste seks 
af Pepsicos aktier. Det drejer sig om Northern Trust, 
JPMorgan-Chase, Geode Capital Management og 
Wellington Management. Lad os nu se på de fire 
stør  ste aktieejere. De er BlackRock, Vanguard og State 
Street. Det er verdens største investeringsselskaber, så 
Pepsico og Coca-Cola er slet ikke konkurrenter.

De andre store selskaber, der ejer et utal af vare ‐
mærker som Unilever, Mondelez og Nestlé, er fra 
den samme lille gruppe investorer. Men det er ikke 
kun i fødevareindustrien, at deres navne dukker op. 
Lad os finde ud af på Wikipedia, hvilke de største 
teknologivirksomheder er.

BIG TECH
Facebook er ejer af Whatsapp og Instagram. Sam‐
men med Twitter udgør de de mest populære sociale 
medieplatforme. Alphabet er moderselskab for alle 
Google-virksomheder som YouTube og Gmail, men 
de er også den største investor i Android, et af de to 
styresystemer til næsten alle smartphones og tab ‐
lets. Det andet styresystem er Apples IOS. Hvis vi 
tilføjer Microsoft, ser vi fire virksomheder, der laver 
softwaren til næsten alle computere, tablets og 
smart  phones i verden.

Lad os se, hvem der er de største aktionærer i 
dis se selskaber. Tag Facebook: Vi kan se, at 80 % af 
aktierne er ejet af institutionelle investorer. Det er 
de samme navne, som dukkede op i fødevareindu ‐
strien; det er de samme investorer, der er i top tre. 
Det næste er Twitter. Det danner sammen med 
Facebook og Instagram top tre. Overraskende nok er 
dette selskab også i hænderne på de samme inve‐
storer. Vi ser dem igen, med Apple og endda med 
deres største konkurrent, Microsoft.

Hvis vi også ser på andre store virksomheder i 
teknologibranchen, der udvikler og fremstiller vores 
computere, tv, telefoner og husholdningsapparater, 
ser vi de samme store investorer, der tilsammen ejer 
størstedelen af aktierne. Det gælder for alle branch ‐
er. Jeg overdriver ikke.

REJSEBRANCHEN (OG ENERGI OG 
MINEDRIFT)
Et sidste eksempel: Lad os bestille en ferie på en 
computer eller en smartphone. Vi søger efter en 
flyrejse til et solrigt land på Skyscanner eller 
Expedia. Begge er fra den samme lille gruppe af 
investorer. Vi flyver med et af de mange flyselsk‐
aber. Mange af dem er i hænderne på de samme 
investorer og på regeringer, som det er tilfældet med 
Air France, KLM. Det fly, vi går om bord på, er i de 
fleste tilfælde en Boeing eller en Airbus, som også 

ejes af de samme navne. Vi booker via Booking.com 
eller AirBnB, og når vi ankommer, går vi ud og spis ‐
er og skriver en kommentar på Tripadvisor.

De samme store investorer dukker op i alle 
aspek  ter af vores rejse, og deres magt er endnu 
større, fordi petroleumet kommer fra deres oliesel ‐
skaber eller raffinaderier. Stålet, som flyet er lavet af, 
kommer fra deres mineselskaber. Denne lille gruppe 
af investeringsselskaber og fonde og banker er nem‐
lig også de største investorer i den industri, der 
grav  er efter råstoffer.

Wikipedia viser, at de største mineselskaber har 
de samme store investorer, som vi ser overalt. De 
store landbrugsvirksomheder, som hele fødevarein‐
dustrien er afhængig af, ejer Bayer, moderselskabet 
for Monsanto, verdens største frøproducent, men de 
er også aktionærer i den store tekstilindustri. Og 
selv mange populære modebrands, som fremstiller 
tøj af bomuld, er ejet af de samme investorer.

Uanset om vi ser på verdens største solcellepan‐
elvirksomheder eller olieraffinaderier, er aktierne i 
hænderne på de samme virksomheder. De ejer 
tobaksselskaberne, der producerer alle de populære 
tobaksmærker, men de ejer også alle de store medi ‐
ci nalvirksomheder og de videnskabelige institution ‐
er, der producerer medicin. De ejer de virksomheder, 
der producerer vores metaller, og de ejer også hele 
bil-, fly- og våbenindustrien, hvor en stor del af me ‐
tal  lerne og råmaterialerne anvendes. De ejer de 
virk  somheder, der bygger vores elektronik, de ejer 
de store lagerhuse og onlinemarkeder og endda de 
betalingsmidler, som vi bruger til at købe deres 
produkter.

For at gøre denne video så kort som muligt viste 
jeg dig kun toppen af isbjerget. Hvis du beslutter dig 
for at undersøge dette med de kilder, jeg lige har vist 
dig, vil du se, at de fleste populære forsikringssel ‐
skaber, banker, byggeselskaber, telefonselskaber, 
restaurantkæder og kosmetikselskaber er ejet af de 
samme institutionelle investorer, som vi lige har set.

BLACKROCK & VANGUARD
Disse institutionelle investorer er hovedsagelig inve ‐
steringsfirmaer banker og forsikringsselskaber. De 
er til gengæld selv ejet af aktionærer, og det mest 
overraskende er, at de ejer hinandens aktier.

Sammen udgør de et enormt netværk, der kan 
sammenlignes med en pyramide. De mindre inve‐
storer er ejet af større investorer. Disse er ejet af 
end nu større investorer. Den synlige top af denne 
pyramide viser kun to selskaber, hvis navne vi ofte 
har set nu. De er Vanguard og BlackRock. Disse to 
virksomheders magt er uden for din fantasi. Ikke 
alene ejer de en stor del af aktierne i næsten alle 
store virksomheder, men også aktierne hos investor‐
erne i disse virksomheder. Det giver dem et fuld‐
stændigt monopol.

I en Bloomberg-rapport står der, at begge disse 
selskaber i år 2028 tilsammen vil have investeringer 
for 20 billioner dollars. Det betyder, at de vil eje 
næsten alt

Bloomberg kalder BlackRock for "The fourth 
branch of government", fordi det er det eneste private 
agentur, der arbejder tæt sammen med centralbank ‐
erne. BlackRock låner penge ud til centralbanken, 
men er også rådgiver. Det udvikler også den soft‐
ware, som centralbanken bruger. Mange BlackRock-
ansatte var i Det Hvide Hus med Bush og Obama. 

Direktør Larry Fink kan regne med en varm vel ‐
komst fra ledere og politikere. Ikke så mærkeligt, 
hvis man ved, at han er frontfigur for det herskende 
selskab. Men Larry Fink trækker ikke selv i trådene.

BlackRock er selv også ejet af aktionærer. Hvem 
er disse aktionærer? Vi kommer til en mærkelig 
kon klusion. Den største aktionær er Vanguard. Men 
nu bliver han mudret. Vanguard er et privat selskab, 
og vi kan ikke se, hvem aktionærerne er. Den elite, 
der ejer Vanguard, bryder sig tilsyneladende ikke 
om at være i rampelyset, men de kan naturligvis 
ikke gemme sig for den, der er villig til at grave.

Rapporter fra Oxfam og Bloomberg siger, at 1 % 
af verden tilsammen ejer flere penge end de øvrige 
99 %. Endnu værre er det, at Oxfam siger, at 82 % af 
alle tjente penge i 2017 gik til denne 1 %.

Forbes, det mest berømte erhvervsmagasin, siger, 
at der i marts 2020 var 2.095 milliardærer i verden. 
Det betyder, at Vanguard er ejet af de rigeste famili ‐
er i verden. Hvis vi undersøger deres historie, kan vi 
se, at de altid har været de rigeste. Nogle af dem var 
endda før starten af den industrielle revolution, og 
fordi deres historie er så interessant og omfattende, 
vil jeg lave en fortsættelse.

For nu vil jeg blot sige, at disse familier, hvoraf 
mange er kongelige, er grundlæggerne af vores 
bank  system og af alle industrier i verden, og at disse 
familier aldrig har mistet deres magt, men på grund 
af den voksende befolkning har de måttet gemme 
sig bag firmaer som Vanguard, hvis aktionærer er 
disse familiers private fonde og almennyttige sel  ‐
skaber.

NGO'ER OG FONDE OG DERES EJER‐
SKAB AF STORE MEDICINALFIRMAER
For at tydeliggøre billedet er jeg nødt til kort at for  ‐
klare, hvad nonprofitorganisationer egentlig er. De 
ser ud til at være bindeleddet mellem virksomheder, 
politik og medier. Dette skjuler interessekonflikter ‐
ne en smule. Nonprofitorganisationer, også kaldet 
"fonde", er afhængige af donationer de behøver ikke 
at oplyse, hvem deres donorer er de kan investere 
pengene på den måde, de finder passende og betaler 
ikke skat, så længe overskuddet investeres igen i 
nye projekter. På denne måde beholder nonprofitor‐
ganisationer hundredvis af milliarder af dollars for 
sig selv ifølge den australske regering er nonprofit ‐
organisationer en ideel måde at finansiere terrorist ‐
er og hvidvaske penge i stor stil på.

De rigeste familiers fonde og fonde holder sig så 
meget som muligt i baggrunden. Til spørgsmål, der 
får meget opmærksomhed, anvendes fonde af filan ‐
troper, der er lavere i rang, men meget rige.

Jeg vil gerne gøre det kort, så jeg vil vise dig de 
tre vigtigste, som forbinder alle industrier i verden. 
De er Bill og Melinda Gates Foundation, Open Soci‐
e  ty Foundation under den kontroversielle multimil‐
liardær Soros og Clinton Foundation. Jeg vil give dig 
en meget kort introduktion for at vise dig deres magt.

Ifølge World Economic Forum's websted er Gates 
Foundation den største sponsor af WHO. Det var 
efter, at Donald Trump stoppede USA's økonomiske 
støtte til WHO i 2020. Så Gates Foundation er en af 
de mest indflydelsesrige enheder inden for alt, hvad 
der vedrører vores sundhed. Gates Foundation ar ‐
bej  der tæt sammen med de største medicinalvirk‐
som  heder, herunder Pfizer, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Biontech og Bayer.

Og vi har netop set, hvem der er deres største 
aktionærer. Bill Gates var ikke en fattig computer ‐
nørd, der på mirakuløs vis blev meget rig. Han er fra 
en filantropisk familie, der arbejder for den absolut ‐
te elite. Hans Microsoft er ejet af Vanguard, Black ‐
Rock og Berkshire Hathaway. Men Gates Foun da ‐
tion er efter BlackRock og Vanguard den største 
aktionær i Berkshire Hathaway. Han var endda 
med lem af bestyrelsen der.

Vi ville få brug for timer, hvis vi ville afdække alt 
det, som Gates, Soros' Open Society Foundation og 


