
 

 

Konspirationsteorin Chemtrails 
 

Det ena laget säger att Chemtrails inte existerar. Det andra säger att de tystas ned av makten och 

är en del av konspirationen. Konspirationen som har tagit sig högt upp i världsmaktens korridorer. 

Tusentals, kanske miljontals, är inblandade och tystas om giftet i de vita strimmorna flygplanen 

lämnar efter sig. Det säger i alla fall konspirationsteoretikerna. Meteorologen Weine Josefsson och 

journalisten Clas Svahn är två som dagligen bemöter argumenten, de och de flesta forskare är 

eniga om, saknar grund. Men det är inte helt glasklart att bevisa motsatsen - att världsmakten inte 

förgiftar oss vanliga medborgare. 

 

Winter Park Florida, USA. 6 oktober 2008.  

 

Klockan är mellan sju och åtta på morgonen. Himlen är klarblå och alias Skywitness ser upp mot himlen. 

Idag, som många andra dagar, flyger ett plan förbi. Bakom planet syns två tjocka, vita streck. Om man, 

till skillnad från Skywitness, inte vet vad strecken innebär ser det rätt fint ut. Som att någon är i full färd 

med att måla. Och himlen är målarens kanvas. Men för Skywitness är det bara sorgligt. Skywitness vet 

att det är just så myndigheterna ser på himlen, planeten och mänskligheten; som deras kanvas - och de 

har inga problem att utnyttja den.  

   Skywitness tar upp kameran ur fickan och börjar filma planet. Vad det än är de sprejar så har det 

förmågan att reflektera solljuset, konstaterar Skywitness. Lite mörka moln som ser ut som rök dyker upp 

och täcker de vita strecken.  

   I trettiosex sekunder hinner Skywitness filma innan det händer.  

 

Piloten stänger av det som sprutas ut.  

 

I tjugo sekunder är de vita strecken helt borta innan de dyker upp igen. 

 

Skywitness går hem, laddar upp filmen på youtube med titeln “Morning chemtrails: Turned off and on”. 

Så enkelt. Nu ska de få se, de som inte tror på chemtrails.  

 

EN KONSPIRATIONSTEORI FÖDS... 

 

Det finns många teorier kring hur en konspirationsteori lyckas ta fäste. Ett är behovet av kontroll, ett 

annat är hemlighetsfulla myndigheter och ett tredje avsaknaden av utbildning. Det är lätt att sväva iväg i 

de filosofiska tankarna. Det skiljer sig säkert mycket från person och teori men en sak de flesta delar är 

misstron till “makten”. 

   Det Chemtrailsteorin går ut på är att det någonstans långt där uppe sitter ett antal mäktiga människor 

och konspirerar för att skada oss. Hur de vill skada oss är omstritt. Ibland är det kemikalier som gör oss 

sjuka eller sterila. Ibland ett ämne för att, på nåt vis, ”zombifiera” oss. Ibland är det myndigheter som vill 

“styra vädret”. Men en sak är säker, flygplanen är deras vapen. De där vita strecken som syns på himlen 

efter ett plan är, för en konspirationsteoretiker, nämligen inte kondensationstrimmor - som forskare 

hävdar - nej, det där är gift. Namnet Chemtrails kommer alltså från engelskans Chemicals (kemikalier) 

och Contrails (kondensationstrimmor).  



 

 

   Den första belagda flygningen gjordes 1903 av bröderna Wright i USA. Frågan är om bröderna Wright 

redan då var med i konspirationen. Eller började det 1956 när det första charterplanet flög till Teneriffa? 

Eller är det långt senare de började spruta? 

   Det är svårt att hitta en exakt tidpunkt då Chemtrailsteorin kom till. De flesta verkar vara överens om att 

datera det till slutet av 90-talet. Men det tar ett tag innan den växer till den större massan.   

   I en artikel från tidningen UFO-Aktuellt står det om, vad som tros vara det första, mejlutskicket om 

chemtrails. Då är året 1997. I mejlet beskrivs det hur amerikanska militärplan sprutar ut ett gift över USA. 

De sprutar ut det farliga ämnet Etylendibromid - ett gift för att utrota insekter och skadedjur.  

   Den första misstanken om Chemtrails kom alltså närmre 100 år efter att den första flygningen hade 

gjorts... 

   Clas Svahn är journalist på Dagens Nyheter. Han har följt konspirationsteoretiker från, i princip, 

begynnelsens tid. Clas har genom litteratur lokaliserat den första riktiga avgasstrimman från ett flygplan 

till året 1919 - men det dröjer länge innan någon kommer på att de där skulle innehålla kemikalier. I 

Sverige blir teorien stor runt 2002 men de första tecken på reaktioner kom 1998. Och det menar Clas har 

en anledning. 

 

- Det är nämligen så att man den 18 november 1998 lägger om flygtrafiken i Sverige. Det betyder 

att personer som innan inte hade sett flygplanen nu gjorde det, säger Clas.  

 

Tusentals svenskar upptäcker att det målas vita strimmor ovanför dem. Några utav dem nöjer sig inte med 

att bara undra. De börjar söka runt.  

 

- De tar sig ut på nätet. Det fanns ju redan lite tankar om det då, framförallt amerikanska sidor, 

säger Clas.  

 

Ja, även på den tiden fanns det en uppsjö av konspirationsteorier på nätet.  

 

- Det fanns ju olika tankar kring vem skulle ligga bakom det. Oftast ser man det som en 

världskonspiration. Någon stor ond makt - en ond regering med onda politiker som sprutar ut 

kemikalierna, säger Clas.  

 

De finns många anledningar till att tro på Chemtrails. En är till exempel att vi på 90-talet började se 

betydligt fler moln. En annan är att vädret växlar oftare från varmt till kallt - ett tecken på att de “fixar” 

med vädret. Den tredje är kanske den vanligaste inom alla konspirationsteorier - lita inte på någonting 

myndigheterna säger.  

 

- Jag pratade med en person som trodde att jorden var platt. När jag frågade varför sa han att det 

var för att NASA sa att jorden var runt, och så visste han att det var fel, säger Clas Svahn.  

 

 

PÅ ANDRA SIDAN LUREN… 

 

På ett kontor i Norrköping sitter just en sådan myndighet - en sådan som inte går att lita på - SMHI. 

Weine Josefsson är meteorolog och har jobbat där sedan 1979. Weine går strax i pension. Det betyder att 



 

 

han har spenderat timmar i telefon med teoretikerna. För är det någon som borde veta vad det är som 

händer där uppe i himlen är det meteorologerna på SMHI.  

 

- Jag har fått väldigt mycket texter, bilder och filmer med “bevis” skickade till mig. De första åren 

lade jag ner väldigt mycket tid på att begripa det här. Jag ville ju kunna bemöta det på ett bra sätt. 

Men man kommer ingen vart. Man går runt i någon slags cirkel, säger Weine Josefsson.  

 

På SMHI är de rätt säkra på att de vita strecken bakom flygplanen bara är kondensationsstrimmor. Det vill 

säga vattengas som i den kalla luften blir till droppar eller kristaller. Det är SMHIs officiella förklaring. 

Men helt hundra att det bara är det, kan de förstås inte vara. 

 

- De är ju svårt för oss att kontrollera det här - asså att det inte skulle finnas Chemtrails. Vi på 

SMHI har ju inga resurser att åka upp med plan och kontrollera varenda flyg och dess strimmor, 

säger Weine. Vi kan bara säga vad vi tänker om det här.  

 

Weine brukar hänvisa till vad en viss filosof säger om Guds existens. Filosofen menar att det ligger på 

den som hävdar att någonting är på ett visst sätt, att sedan också bevisa det. Det inger inte på den som är 

skeptisk.  

 

- Om någon säger att det snurrar en liten tekanna på planeten Mars bana och den är för liten för att 

vi ska kunna se den med våra starkaste teleskop. Då undrar man. Vem ska bevisa att det är rätt 

eller fel? Och då menar han att det är upp till den som säger det, för vi andra kan ju inte. Och det 

är lite samma läge som vi hamnar i med Chemtrails, förklarar Weine.  

 

Ett av de första samtalen Weine minns är med en person som hade hört om Chemtrails från en amerikansk 

bekant. Det var tio år sedan ungefär och då handlade teorierna, enligt Weine, mest om myndigheternas 

slugna sätt att försöka påverka våra hjärnor.  

 

- Det är någon som sprejar ämnen på oss sa dom. Lite kemikalier fick jag uppräknat. Varför då 

frågade jag. Då var det förstås för att förgifta oss, få oss lugna till exempel.  

 

Skulle det kunna vara så? Kan det till exempel vara ett bra sätt att få bukt på överpopulationen? Genom 

att spruta ut ett gift som förstör vår reproduktionsförmåga?  

 

- Jag skulle för det första säga att det är ett mycket mer effektivt sätt att förgifta via vattnet eller ja 

varför inte genom bilarnas avgaser för den delen. Att släppa ner ett gift på flera hundra meters 

avstånd och förlita sig på att vinden ska vara rätt och ta det dit man vill ta det… det är ett väldigt 

vågspel, svarar Weine.  

 

Weine konstaterar efter ett tag att samtalen får ny karaktär. Nu handlar det inte bara om kemikalier. 

 

- Tydligen släppte man ut små metaller av något slag som reflekterade en strålning som kom från 

norra Alaska. Och det här fick jag massa bilder och lästips om.  

 



 

 

En sådan tanke är inte helt verklighetsfrånvänd. Idag pratar forskare om flera olika sätt att försöka 

påverka vädret för att bli av med växthuseffekten. En tanke har varit att släppa stora speglar uppe i 

stratosfären som kan reflektera bort solljuset från jorden. Men att det skulle vara troligt eller effektivt, det  

tvivlar Weine på. 

 

- En sak jag inte förstår… Om det var så att till exempel politiker konspirerar för att förgifta oss. 

Då skulle ju de också bli förgiftade? Annars skulle de behöva gå runt med gasmasker på gatorna 

och det har i alla fall jag aldrig sett någon göra. 

 

Nej, kanske var det ett argument som bet på några. Samtalen tar åter ny form. 

 

- Ja på senare år har ju teorin handlat mer om att makten konspirerar för att förstöra vår planet. Och 

där har de ju lite rätt, flygplanen förstör ju vår planet, säger Weine men påpekar att det inte är en 

konspiration för det.  

 

Ja, här får faktiskt konspirationsteoretikerna vatten på sin kvarn. Vi pratar om geoenginering och 

vädermanipulation.  

   Geoenginering, eller climate enginering som det ibland kan heta, är när man medvetet förändrar vädret. 

Forskare arbetar hårt med att försöka komma på hur man kan rädda planeten från växthusklimatet som 

spås bli vår död.  

   I takt med att avgaserna blir mer samlas ett lager av moln runt omkring jorden. Lite förenklat tar sig 

strålarna därför in men aldrig ut. Det blir varmare och varmare. Syftet med geoenginering är att få bort de 

solstrålar som är på väg in. Forskningen är inte färdig men det finns en rad förslag. Ett är att, som ovan 

nämnt, sätta stora speglar långt upp som kan reflektera bort solljuset.  

 

- Men det här är en vetenskaplig diskussion och inget man gör idag, säger Weine. 

 

Att ändra vädret däremot är ett verktyg man har använt. Till exempel 2008 när det var dags för OS i 

Peking. 91000 åskådare förväntades komma och likaså stora regnmoln. Men med hjälp av två flygplan 

lyckades man förhindra det. Eller snarare lyckades man få molnen att regna ur innan de nådde arenan.  

 

- Det här är ju en väldigt dyr åtgärd och görs bara vid riktigt stora evenemang, säger Weine.  

 

Kunskapen och tekniken att påverka väder finns, men Weine tycker ändå inte att det är realistisk att en 

“stor makt” skulle göra detta systematiskt. 

 

- Dels är det väldigt dyrt och det skulle också kräva att så många är med och konspirerar. Risken 

för läckage om konspirationen skulle vara extremt hög, säger Weine.  

 

Att påverka vädret så som i Peking är en kortsiktig lösning. Ska mer långsiktiga lösningar göras krävs det 

att man släpper ut ämnena på betydligt högre höjder, enligt Weine - och på så höga höjder går inte våra 

plan idag.  

 

NÄR NÄTET BLIR ETT VIKTIGT VERKTYG… 



 

 

 

När journalisten Clas Svahn växte upp fanns det konspirationsteorier om mordet på Kennedy, men inte 

mycket mer än det. Konspirationsteorierna om historiska händelser, till exempel månlandningen, blev till 

långt efter händelsens eget datum. Clas menar att det finns en betydlig skillnad från dagens översvämning 

av konspirationsteorier och dess teoretiker. 

 

- Grogrunden för konspirationsteorier är att det alltid finns nån att hitta på nätet som tror på det här, 

säger Clas Svahn. Nätet, konspirationsteorierna och teoretikerna lever i symbios.  

 

Teorier att en världsmakt konspirerar mot resten av världen och försöker hålla oss “vanliga människor” i 

skymundan kräver ett internet där människor kan mötas.  

 

- Viktigt att tänka på är att det ändå är rätt få som tror på det här, men de är högljudda. Risken är att 

de influerar de som är allmänt skeptiska till politik och politiker och då kan det bli ett hot mot 

demokratin, säger Clas.  

 

När politiken flyttar ut till Bryssel och längre bort från människan, menar Clas Svahn, kan 

konspirationsteorierna få fäste. Det är när politiska beslut tas bakom stängda dörrar och dessutom 

hundratals mil bort. När vi slutar känna tilltro till politiker och myndigheter, blir det ens lönt att rösta då? 

   

- Det är sällan argumenten faktiskt bygger på fysiska bevis utan mer bara en misstro mot 

myndigheterna. Och det har ju i viss mån myndigheterna sig själva att skylla. De har inte 

tillräckligt bra delat med sig av vad de håller på med. Ju mer beslut som tas bakom stängda dörrar 

desto mer grogrund blir det ju för de här, säger Clas Svahn.  

 

DE SVENSKA POLITIKERNA... 

 

På Almedalsveckan 2014 blir Åsa Runander, riksdagsledamot för Centerpartiet, intervjuad av Nyheter24. 

På film syns hon iklädd en blå T-shirt med texten “Why in the world are they spraying?”.  

 

Åsa är övertygad om att det sprutas ut en kemikalieblandning som skadar oss människor, våra grödor och 

djuren. Basen är en forskningsanläggning i USA - Alaska närmare bestämt. Åsa säger att hon har försökt 

sälja in teorin till partiets ledare, Annie Lööf, men att Annie ville vänta med att ta det vidare tills att tiden 

är mogen.  

 

- Människor som är rädda anklagar det för att vara en konspirationsteori och det är ju för att hålla 

oss tysta, säger Åsa till Nyheter24.  

 

Åsa är inte den enda. Även en nyfiken ledamot från Miljöpartiet, vid namn Jan Lindholm, har intresserat 

sig för Chemtrails. Så mycket att han för några år sedan la fram ett förslag att göra en utredning om det. 

Utredningen blev aldrig av. 

   Pernilla Hagberg är en annan Miljöpartist som hamnade i blåsväder 2014 när partiet tog avstånd från 

hennes konspirationsteorier. I ett mejl till Eskilstunakuriren skrev hon att det sitter arbetare på SMHI som 



 

 

blir hotade till tystnad och gråter när de får frågor om Chemtrails. Jag frågar meteorologen Weine 

Josefsson om det är sant. Gråter folk på SMHI? 

 

- Nej, jag har då aldrig sett någon gråta här, säger Weine. Vi är experter på våra områden och jag 

lovar att vara chefer låter oss säga det vi vill säga.  

 

SKYWITNESS FÅR MEDHÅLL... 

 

Skywitness börjar få uppskattning på sin film med titeln “Morning Chemtrails: Turned off and on”. De 

som kommenterar är redan övertygade anhängare till konspirationsteorin. 3rdEyeDear och 

rushfan9thcmd skriver och tackar för ännu en bra film. Dan moore och Bodletrille undrar vem det kan 

vara som har råd att göra det här. Bensin, personal och för att inte tala om kostnaden att leda om all 

annan flygtrafik medan de besprutar oss? Diskussionen går vidare om vad för typ av forskning som 

behöver göras på fältet.  

   Det är inte helt lätt för Skywitness att vara en upplyst Chemtrailsteoretiker på youtube. Sex år efter att 

filmen har laddats upp kommenterar någon och skriver att filmen inte längre går att se. Någon har varit 

inne och förstört uppladdningen - antagligen någon som vill tysta dem. Skywitness gör några tappra 

försök att ladda upp den igen. Men den försvinner. Först vid fjärde gången går den att se igen.  

 

- Jag har fått massvis med sådana filmer skickade till mig. Det finns faktiskt en jätteenkel 

förklaring för en meteorolog, säger Weine Josefsson.  

 

Weine förklarar att den himmel som syns ovanför består av luft från lite här och var. Atmosfären delas in 

i flera olika skikt och lite luft kan komma från Englands håll, lite luft från Islands håll en annan luft från 

Danmark eller Finland.  

 

- Och den luften kan ju vara olika. Så på vissa ställen där flyget åker är luften fuktig och på andra 

ställen torr, säger Weine.  

 

När vattenångan, det vill säga kondenstrimmorna, släpps ut i fuktig luft stannar de kvar ett tag. Släpps 

vattenångan däremot ut i torr luft, ja då torkar strimmorna ganska snabbt och försvinner.  

 

- Då kan det se ut som att man stänger av, men det gör man alltså inte, förtydligar Weine. 

 

SLUT 

 

Clas Svahn tar gärna diskussionen med de som inte delar hans världsbild. Senast igår, berättar Clas, 

ringde en man från Uddevalla och ville anmäla Chemtrails. Efter att de pratat en kvart förstod mannen att 

det kanske inte var kemiska medel i avgasen men var ändå rätt missnöjd med att man släppte ut 

kondensstrimmor och påverkade klimatet.  

 

- Det viktiga för mig är att de ska känna att de grundar sina idéer på egen fakta, inte bara grunda 

det på saker de läst på internet. Många är nöjda med att de tar in fakta som styrker deras idéer, 

säger Clas.  



 

 

 

Hur många bra argument man än kan tyckas ha som motbevisar Chemtrails, är det ändå inte säkert att 

man blir trodd på. Jag frågar Weine Josefsson på SMHI varför man ska tro på honom? Han är ändå en 

myndighetsperson.  

 

- Ja du jag har inget bra svar på det där. Jag har pratat i timmar med folk och jag tror både jag och 

personen på andra sidan luren känner en frustrationen över att inte bli betrodda, säger Weine.  

 

Men är du säker på att du inte går statens ärende? 

 

- Ja, skrattar Weine till, jag lovar jag går inte statens ärende. Jag känner verkligen att jag kan säga 

vad jag vill. Min ståndpunkt är att Chemtrails inte finns och jag skulle önska att de som lägger så 

mycket energi på att kämpa för den teorin kanske kan ta den energin och lägga på riktiga 

miljöproblem, avslutar meteorologen Weine Josefsson.  

 

 

Hanna Frelin 
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