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En modern konspirationsteori, men med många klassis-
ka kännetecken, presenteras av Peter Olausson och 
Carl Johan Åkerberg.

”Vi har fått veta att chemtrails är strimmor av kemikalier som 
sprids av flygplan i geoengineering-relaterade syften och att 
idén kommer från Förenta staterna. Det finns en oro över 
möjligheten att dessa giftiga strimmor förekommer i Europas 
luftrum. Har kommissionen någon information om den här 
frågan?”

Nessa Childers, irländsk ledamot i 
Europaparlamentet, ställer en fråga den 11 juli 2011

I januari 1999 kontaktades nyhetsbyrån Environment 
News Service av en William Wallace. Han berättade om 
ovanliga aktiviteter i luftrummet ovanför den bergstrakt 
i staten Washington där han och hans fru bodde. Jet-
plan utan markeringar flög fram och tillbaka och släppte 
ut någonting. Det såg ut som vanliga kondensstrimmor, 

Chemtrails!

KONSPIRATIONSTEORIER
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men istället för att snabbt lösas upp hängde dessa kvar i 
timmar. Såväl paret Wallace som deras hundar och växter 
hade blivit sjuka. Fanns det möjligen ett samband med 
utsläppen?

Tipset gick till William Th omas. Han hade en bak-
grund som amatörfl ygare och hade sedan 1980-talet ar-
betat med miljöfrågor, såväl som aktivist som skribent. 
Framåt 1990-talet började han att allt mer intressera sig 
för miljöfrågor med militär kopp-
ling. Boken Scorched Earth (1995) 
handlar om den miljöförstöran-
de aspekten av militär verksam-
het i såväl krig som fred, medan 
Bringing the War Home (1998) 
påstås ge ”den sanna historien 
bakom Gulfkrigssyndromet”. 
Nu tog Th omas tag i den märk-
liga historien om de sprejande 
fl ygplanen. Han tog kontakt 
med personer som Wallace 
diskuterat med och började 
samla på sig berättelser. Över 
hela USA berättade folk samma sak: fl ygplanen spreja-
de någonting som gjorde dem sjuka. Den 12 januari 1999 
publicerades hans artikel ”Mystery Contrails May Be 
Modifying Weather”. Detta var den första beskrivning av 
det påstådda fenomenet som skulle nå en bredare publik.

Först belagt 1997

Idén som presenterades var dock inte helt ny. Det äldsta, 
konkreta belägget som hittats kommer från en paranoid 
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och konspirationsteoretisk epostlista och är daterat sep-
tember 1997. Där beskrivs hur militära flygplan får en till-
sats i bränslet som via avgaserna sprids ut över landet. Den 
viktigaste och farligaste tillsatsen sägs vara etylendibro-

mid (EDB), vilket är ett giftigt lösningsmedel som bland 
annat använts för att bekämpa insekter och annan ohyra. 
Och nu är det vi som är ohyran... Riskerna som anges är 
många, men några som nämns är nedsatt fertilitet, skador 
på njurar, lever, lungor och hud, liksom skador i allmän-
het på foster. Besprutningen är enligt texten ett led i den 
kommande världsregeringens (New World Order) arbete 
med populationskontroll, att kraftigt minska jordens be-
folkning. En anledning till att använda EDB för sådant är 
att det blir giftigare ju högre temperatur det utsätts för, en 
annan att det är ”stabilt” och därmed stannar kvar länge i 
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luften – allt enligt uppgifterna från 1997. Detta är myten, 
vandringssägnen, den moderna skrönan och konspira-
tionsteorin om chemtrails i dess första belagda form.

Om vi jämför denna beskrivning med Thomas artikel 
så kan vi se hur idén om chemtrails tog sina första steg. 
Flera detaljer fanns med från allra första början:

Man poängterar skillnaderna mellan vanliga contrails (kon-
densstrimmor) och vad man menar är nya och annorlunda 
chemtrails (”kemstrimmor”). Chemtrails är tjockare, bild-
ar ofta parallella eller rutiga mönster, finns kvar på himlen 
mycket längre än vanliga contrails och kan skimra i egen-
domliga färger.

• De innehåller skadliga kemikalier.
• De gör människor och djur illamående och sjuka.
• De angriper även grödor.

Redan 1999 hade flera uppgifter justerats och tillkommit:

• Istället för bränsletillsatser talade man om besprutning 
från särskilda tankar. Därigenom fick man många fler ”ak-
tiva substanser” att välja mellan.

• Flygplanen var av militära modeller (inte stridsplan utan 
transportplan som används för lufttankning) men målade 
helt vita eller svarta och utan identitetsbeteckningar.

• Ett fysiskt spår kallades ”änglahår”, en spindelvävsliknande 
substans som kunde hittas på marken. Den var ömtålig och 
löstes lätt upp. Vidare skulle den hanteras med försiktighet 
eftersom den irriterade huden.

• En av amatörforskarna spekulerar i att syftet med sprejan-
det var att påverka vädret. Substansen ansågs binda fukt, 
moln som sprejas blir därefter centrum för kraftiga stormar 
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och skyfall samtidigt som kringliggande områden får min-
dre nederbörd.

• Thomas funderar över eventuella kopplingar till HAARP, 
ett program om utforskande av jonosfären som förekom-
mit i konspirationsteorier sedan åtminstone 1996.

William Thomas artikel fick relativt stor uppmärksamhet, 
i synnerhet sedan han fått vara med i Coast to Coast AM. 
Radioprogrammet, som länge hade grundaren Art Bell 
som programledare, är en klassiker i den vidskepliga bran-

schen: var-
je pseudo-
vetenskap, 
villfarelse 
och besyn-
nerlig upp-

fattning som under de senaste decennierna varit värd att 
nämnas har luftats där.

Å andra sidan hade traditionella media, som nyhets-
byråer och radio, vid den här tiden börjat spela ut sin roll, 
åtminstone vad konspirationsteorier beträffar. Chemtrails 
har blivit den första ”lyckade” konspirationsteori som ska-
pats under internetåldern. Visserligen har det utkommit 
en och annan bok i ämnet (som William Thomas Chem-
trails Confirmed) och en del nyhetsinslag har producerats, 
men detta material är av ringa betydelse i jämförelse med 
de stora mängder chemtrailsmaterial som finns på inter-
net. Nätet är denna konspirationsteoris verkliga hem; det 
är där folk postar bilder och filmer, diskuterar vad man 
sett, vilka som troligen ligger bakom och vilka tänkbara 
syften som kan finnas. Idag är det visserligen självklart att 
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alla konspirationsteorier avhandlas flitigt på nätet, men 
vad chemtrails beträffar spelade internet en avgörande roll 
på ett helt nytt sätt.

En global interaktiv konspirationsteori

En vanlig medborgare som intresserar sig för den ena eller 
andra konspirationsteorin har sällan mycket att tillföra. 
Det är få av oss som ens kan låtsas bedriva Palmespaning, 
analysera innehållet i vacciner eller studera det som finns 
kvar av koncentrationslägrens gaskammare. Men vi lever 
alla under en himmel där flygplan och avlånga moln då 
och då dyker upp. Den som fotograferar eller filmar dem 
och lägger upp materialet kan därmed få en känsla av att 
delta i avslöjandet av den stora konspirationen. Något lik-
nande har aldrig funnits. Chemtrails är den första globalt 
interaktiva konspirationsteorin.

Detta blir särskilt tydligt om man följer konspira-
tionsteoretiska sajter och forum. Det finns ingen särskild 
”guru”, vem som helst kan påstå vad som helst. Förslag 
läggs fram i ändlösa mängder, men uppslagen följs prak-
tiskt taget aldrig upp. Konsensus även om grundläggan-
de frågor uppnås sällan, om 
det alls eftersträvas. Så kan 
ju internet också fungera – 
ordet är fritt – men det ska 
sägas direkt att de flesta för-
söken att ”förbättra” den här 
sortens idéer aldrig slår rot.

Å andra sidan får de lyck-
ade förändringarna desto 
större genomslag. En kon-

Chemtrails 

är den första 

globalt 

interaktiva 

konspirations-

teorin.
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spirationsteori måste utvecklas eller dö ut, och åtmins-
tone hittills har chemtrails lyckats väl. Mycken livskraft 
kommer via korsbefruktningar, och chemtrailsidéerna 
har kombinerats med 9/11-skrönor, vaccinfobi, UFO:n, 
GMO-fobi, mobilstrålning och mer därtill. Faktum är att 
det är svårt att se hur denna övergripande konspirations-
teori inte passar ihop med andra konspirationsteorier.

Vad tror anhängarna att chemtrails är?

Att sammanfatta dagens idébygge låter sig därför svårli-
gen göras, om det alls är meningsfullt att försöka. Beroen-
de på vem man lyssnar till eller läser finns det ett otal olika 
uppfattningar. Försöker man hitta en minsta gemensam 
nämnare kan man konstatera att det finns en tro på att 
flygplan är utrustade med utrustning för att spraya högt 
upp i luften. Efter detta skiljer sig meningarna åt kring 
vad, hur och varför.

Sprayen: det tänkta innehållet har utökats allt eftersom 
med aluminium, radioaktivt torium, strontium, barium, 
kiselkarbid, kvicksilver, tungmetaller i allmänhet, svavel-
syra, svavelhexafluorid, kvarts, nanopartiklar, mikroorga-
nismer av såväl existerande slag (mykoplasma, virus) som 
påhittade (så kallade morgelloner).

Symptom: listorna med symptom som chemtrails sägs 
förorsaka är hur många och långa som helst. De vanligaste 
är andningsproblem, klåda och influensaliknande symp-
tom.

Ursprung: flygplanen kan vara militära, men behöver 
inte vara det. De flygplan konspirationstroende helst talar 
om är de som man menar inte går att identifiera, någon 
form av ”hemliga” plan. Det kan också röra sig om vanliga 
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trafikplan som försetts med hemlig utrustning, eller som 
är fjärrstyrda. De kanske inte ens är flygplan, utan rymd-
skepp..?

Syfte: den vanligaste uppfattningen är att det handlar 
om kontroll av väder eller världens befolkning, eller att 
det militärindustriella komplexet försöker experimentera 
med atmosfären för kommunikation, för att exempelvis 
förbättra befintlig trådlös kommunikation eller ta fram 
nya metoder. Ibland anses det handla om utveckling av 
nya vapen.

Uppfattningarna om syftet med det hela har varierat 
särskilt mycket. SHMI:s hemsida ”Inga vetenskapliga 
belägg för chemtrails” nämner att avsikten med besprut-
ningen inte framgår. Man hade lika gärna kunnat konsta-
tera att det finns en lång rad vitt skilda idéer om vad hela 
det omfattande och dyrbara (inte minst eftersom det ska 

Vattentankar i plan vid flygutprovning.
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vara topphemligt) projektet egentligen går ut på; att före-
slå och gissa är billigt.

Syftet med chemtrails

”Populationskontroll” förekommer fortfarande i samman-
hanget. Detta är också ett återkommande tema i flera 
konspirationsteorier. Man hävdar att världens verkliga 
ledare – NWO, Bilderberggruppen, Illuminati, världs-
eliten, bankirerna eller judarna under något annat namn 
– arbetar på att passivisera jordens befolkning. I hårdare 
tolkningar påstås till och med att avsikten är att sterilisera 
eller rentav ta livet av miljoner eller miljarder människor. 
Vacciner, statiner, fluor, amalgam och margarin är några 
andra medel som sägs användas. Om syftet är massdöd, 
vilket inte gått ihop med observationen att chemtrails i 
sig inte verkar särskilt giftiga, så förklaras det med att de 
sätter ner immunförsvaret. Därefter kommer de som be-
stämmer, när tiden väl är inne, att släppa ut någon lämplig 
digerdöd över mänskligheten.

Klimat- eller väderkontroll förekommer också som 
förklaring, särskilt sedan klimatfrågan fått en helt annan 
laddning de senaste åren. En ”källa” som ofta åberopas är 
Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 
som gavs ut av US Air Force 1996. Det är inte en doku-
mentation av något befintligt program och har heller ald-
rig varit hemligstämplat på något sätt, utan en spekulativ 
studie: om man i framtiden kan kontrollera vädret eller 
åtminstone påverka det i nämnvärd grad, hur skulle krig-
föringen i så fall påverkas? Enligt en vanligt förekomman-
de uppgift myntades myten om chemtrails just 1996 och 
skulle från början anspela på militärens tänkta förmåga att 
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kontrollera vädret. Dock tycks denna uppgift inte stämma, 
men misstaget kan bero på de många hänvisningar som 
gjorts till dokumentet. Det nämns till exempel av Thomas 
1999.

Just klimataspekten rymmer för övrigt en motsägelse 
av ett slag som inte är ovanlig i sådana här sammanhang. 
En av ”förklaringarna” till chemtrails går ut på att de sprids 
ut på order av den amerikanska regeringen för att värma 
upp klimatet, och sålunda ge den en ursäkt för att ta till 
politiska medel mot den globala uppvärmningen. I själva 
verket har ju stora delar av USA:s politiska toppskikt för-
nekat den globala uppvärmningen i det längsta.

En annan klimatrelaterad ”förklaring” går ut på att 
chemtrails sprids ut för att motverka den globala upp-
värmningen, ytterligare en att de ska motverka den öka-
de ultravioletta strålning som det allt tunnare ozonskik-
tet släpper igenom. 
I dessa fall är syftet 
gott i sig. Riskerna för 
folk och fä är något 
man kalkylerat med, 
antingen som okända 
storheter där vi är fö-
remål för ett globalt 
experiment eller som 
kända, där några av 
oss offras för det all-
männas bästa.

Fortfarande kopp-
lar en del ihop chem-
trails med forsknings-

Världens verkliga 

ledare – NWO, 

Bilderberggruppen, 

Illuminati, världs-

eliten, bankirerna 

eller judarna under 

något annat namn – 

arbetar på att 

passivisera jordens 

befolkning.

Folkvett 143.indd   45 2014-10-23   09:20:48



46  FOLKVETT 2014:3

projektet HAARP, som i en annan konspirationsteori 
beskrivs som ett kommande supervapen. Att HAARP är 
planerat att läggas ner under 2014 kommer kanske (inte) 
att minska dess konspirationsteoretiska kraft.

Ett ”belägg” som ofta nämns är Space Preservation 
Act of 2001. Det var ett förslag som lades fram av Den-

nis Kucinich i USA:s representanthus. Det uttryckliga 
syftet var att skydda det fredliga användandet av rymden 
genom att förbjuda rymdbaserade vapen av olika slag. I 
dess första version räknas ett antal olika vapensorter upp, 
bland annat chemtrails. Detta har tolkats som ett offici-
ellt erkännande av chemtrails. Så är förvisso inte fallet; de 
många vapenslagen som räknades upp var såväl existeran-

Finns någon koppling till utomjordiska civilisationer? 
Har chemtrails ockulta syften?
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de som hypotetiska, några i högsta grad som ”tektoniska 
vapen” och vapen med utomjordiskt ursprung. Efteråt har 
UFO-entusiasterna och konspirationsteoretikerna Alfred 
Webre och Carol Rosin tagit på sig ”äran” för att ha skrivit 
förslaget, som för övrigt aldrig antogs.

Kanske är det så att chemtrails ska minska det ökade 
inflödet av neutriner, som tydligen gör människor våld-
sammare? Ska de förhindra att andra grödor växer än de 
som kommer från Monsanto? Har det med ”geoengine-
ering” att göra, vad nu det är? Finns någon koppling till 
utomjordiska civilisationer? Har chemtrails ockulta syf-
ten? Förslagen från konspirationsteorins anhängare är 
obegränsade.

Vad är ”chemtrails”, egentligen?

Kondensstrimmor (contrails) från flygplan uppstår, med 
något undantag, till en början på ungefär samma sätt som 
när din andedräkt blir som rök på kalla dagar. Men som 
du märkt ligger ju inte din andedräkt kvar i luften, vilket 
spåren kan göra efter flygplan. Varför är det så?

Svaret stavas kyla. Högt upp, där många plan flyger, 
ligger temperaturen under –40° C. När fossila bränslen 
förbränns bildas avgaser. De utgörs till stor del av vatten, 
det är också detta som utgör den synliga ”röken”. Vad som 
händer då är att de små vattendropparna direkt fryser till 
iskristaller. Till skillnad från din andedräkt kan de inte 
förångas. Det är för kallt för det. 

Vilka kondensspår som kan skönjas beror på mängden 
fukt i den omgivande luften. Om fukthalten är lägre än 
60–70% kommer iskristallerna att direkt övergå till gas 
och vattenånga via så kallad sublimering, när fukt över-
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går direkt från ett tillstånd till ett annat. Om fukthalten 
är över 70% kan reverserad sublimering ske. Den fuktiga 
luften avsätts på iskristallerna som därmed växer. När de 
blir tyngre sjunker de också snabbare, vilket innebär att 
kondensstrimmorna sprids ut på olika sätt över himlen 
beroende på bland annat olika vindhastigheter.

Kondensstrimmor kan också uppstå på ett annat sätt. 
Det handlar då om flygplan som landar, utför akrobatisk 
manövrering nära marken eller liknande. Om trycket på 
ovansidan av vingen sjunker så sjunker även luftens tem-
peratur. Fukten i luften kondenseras till vattendroppar 
och bildar så kallade aerodynamiska kondensstrimmor. 

Kondensstrimmor som legat kvar jämförelsevis länge 
kan vara svåra att skilja från naturliga moln. Därför har 
även cirrusmoln, trådiga fjädermoln som ofta bildar linjer, 
utpekats som chemtrails.

Till sist ska det även påpekas att det finns en sorts his-
torisk motsvarighet till chemtrails. På 1940- och 50-talen 
genomförde amerikansk militär hemliga försök där man 
spred ut ämnen från hög höjd. Syftet var att studera hur 
angrepp med kärnvapen, biologiska vapen eller kemiska 
vapen med vindens hjälp skulle kunna påverka betydligt 
större områden än de primära målen. Dessa försök verkar 
inte ha utgjort någon inspiration för dagens chemtrails-
idéer. Däremot har de utgjort argument och stärkt tron 
hos en del; ifall militären kunde utföra storskaliga experi-
ment med en ovetande befolkning då, så kan de väl idag? 
Problemet med den typen av ”argument” är att det hela, 
tvärtom, talar emot chemtrails. Vi känner till nämnda öv-
ningar trots att de var ojämförbart mycket mindre än de 
världsomfattande, dagliga besprutningar som chemtrails 
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påstås vara. Således torde det vara än svårare att hålla den 
enormt stora, påstådda konspirationen hemlig. Detta är 
för övrigt ett ständigt närvarande argument mot alla glo-
bala konspirationsteorier.

Chemtrails i Sverige

Det tidigaste belägg vi hittills hittat där chemtrails nämns 
i svenska sammanhang är från hösten 2002. Föga förvå-
nande är det i en diskussionstråd på forumet Flashback. 
År 2006 dök ämnet upp på såväl VoF:s forum som på 
forumet för den konspirationsteoretiska sidan vaken.se. 
Därefter blir de fåtaliga omnämnandena i allmän press 
sakta allt vanligare.

I september 2012 blev denna moderna folktro känd för 

Strimmor, bland annat från propellrar, från B-17-plan. 
Bild från andra världskriget.
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en bredare allmänhet. Det var då som Pernilla Hagberg, 
gruppledare för miljöpartiet i Vingåkers kommun, nämn-
de att hon trodde på dem:

Hon uppger att hon inte riktigt vet vem som ansvarar för 
kemstrimmorna men menar att syftet också kan vara ökad 
kontroll över världsmarknaden, råvarupriser och matpriser.

Katrineholms-Kuriren, 20 september 2012

Detta tog en absurd vändning när den ökända förvillar-
sajten Natural News tog upp Hagbergs inbillningar som 
en officiell bekräftelse. Där var ”Swedish Green Party le-
ader” Hagberg (vilket kan tolkas som att hon var ledare för 
hela partiet) den första ”viktiga politiska ledaren som tagit 
upp ämnet, och öppet erkänt att dessa ovanliga molnspår, 
som inte löses upp som vanliga kondensstrimmor, i själ-
va verket är en giftig blandning av kemikalier, virus och 
metaller”.

Under Almedalsveckan 2014 hamnade Åsa Runander, 
riksdagskandidat för Centerpartiet i Skåne, i rampljuset 
sedan hon intervjuats om chemtrails.

– Det finns hur mycket bevis som helst för den som vill se det, 
säger hon till Nyheter24.
Runander hävdar bland annat att ”ingenjörer” kontrollerar 
vädret och menar att detta bland annat låg bakom oväder 
under de olympiska spelen i Kinas huvudstad Beijing 2008.
Runander säger sig ha sålt in idén om att prata mer om 
chemtrails hos partiledaren Annie Lööf, men fått svaret att 
”tiden inte är mogen”.

Nyheter24, 30 juni 2014
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Frågan har även förekommit på riksdagsnivå. Riksdags-
ledamot Jan Lindholm (MP) gav riksdagens utrednings-
tjänst i uppdrag att utreda chemtrails utifrån tre frågeställ-
ningar:

1. Finns kunskap kring resultatet av så kallad geoengineering 
– det vill säga mänsklig styrning av väder och klimat genom 
olika tekniska insatser?

2. Finns det någon offentlig kunskap och/eller uppfattning 
om så kallade chemtrails och deras eventuella effekter? 
Chemtrails anses innehålla aluminium, strontium, barium, 
fluor och andra kemikalier/gifter?

3. Är det möjligt att ett stort antal okända transportflygplan 
regelbundet trafikerar svenskt luftrum utan att luftfartsverket 
har kännedom om det? Hur omfattande är i så fall den flyg-
trafik som luftfartsverket inte har kännedom om? Och hur 
ser regelverket ut för transpondrar?

Via Newsvoice, 15 april 2014

Det faktum att en riksdagsledamot använder riksdagens 
resurser för att utreda konspirationsteorier gav förhållan-
devis stort eko i svensk press. Kritiken var genomgående 
hård. Utredningstjänsten svarade efter förmåga, med att 
förklara mätningar av metallhalter i regnvatten, kondens-
strimmornas fysik, konspirationsteoriernas psykologi med 
mera.

Den i skrivande stund senaste yttringen i Sverige ut-
gjordes av en studiecirkel om chemtrails som ABF i Bor-
länge planerade att hålla. Sedan den fått stor uppmärk-
samhet grep huvudkontoret in och såg till att cirkeln lades 
ner: ”Vi kan inte använda skattebidrag till bildning till 
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något som är en konspirationsteori” var förklaringen som 
angavs i media.

Till sist kan vi notera att intresset för och sökningar 
efter termen på nätet stadigt ökar i Sverige och världen, 
utan några tecken på avmattning. Chemtrails dyker allt 
oftare upp i vanliga media – men när det inträffar så är det 
vanligaste svaret från media och allmänhet förvåning och 
munterhet. Vilket väcker desto större ilska och frustration 
hos de övertygade.

Är chemtrails pseudovetenskap?

Om det inte redan tidigare i denna text har framgått så 
bygger uppfattningen om chemtrails inte på fakta eller 
något som ens avlägset påminner om vetenskap. Anhäng-
arna av konspirationsteorin lägger inte fram hypoteser att 
testa för att kunna avfärda, modifiera eller behålla. Man 
får idéer och diskuterar dem tills man tröttnar. Det är inte 
ens pseudovetenskap.

Ett typiskt exempel på ett enkelt och grovt slarvfel 
nämns av Mick West, grundare av den utmärkta Con-
trailScience.com. Efter en föreläsning med William Tho-
mas bytte han några ord med denne:

Jag påpekade ett fel i hans presentation. Han hade sagt att 
kondensstrimmor formas vid temperaturer på –70° F [–57° 
C] när de i själva verket formas vid –40° F [–40° C; det är här 
temperaturskalorna möts]. Jag åkte hem för att äta och slog 
upp det ställe i hans bok där han först gjorde misstaget, när 
han konverterade från Celsius till Fahrenheit och glömde att 
lägga till 32. På eftermiddagen påpekade jag för honom att 
han använt den oriktiga uppgiften i 12 år.
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Att kondensstrimmor kräver –70° F är en uppgift som 
fortfarande cirkulerar bland chemtrailstroende, den är 
lätt att hitta på nätet. Dessutom kan man bland svenska 
chemtrailstroende hitta uppgiften att strimmorna kräver 
–70°, utan skala angiven. Uppenbarligen tror de att det är 
Celsius som avses, alltså ännu kallare än Thomas felaktiga 
beräkning. Så enkelt kan fel bildas och spridas när ingen 
bryr sig om dem.

Eftersom uppfattningarna om chemtrails inte bygger 
på fakta är det sällan någon idé att argumentera emot dem 
med fakta – att de är helt vanliga kondensstrimmor, att 
sådana funnits så länge flygplan flugit någorlunda högt, 
att medicinska besvär kan vara nog så verkliga men att det 
inte finns någon som helst koppling till vad man uppfattar 
som deras orsak.

Chemtrails är helt enkelt folktro, varken mer eller min-
dre. Eftersom vi idag är ovana vid folk som på allvar tror 
på Näcken, skogsrån, älvor och vittra så får fenomenet 
många att tappa hakan. I ett historiskt perspektiv är det 
snarare tvärtom: folk har alltid tyckt om underliga förkla-
ringar tack vare, och inte trots, att de är svåra att tro på. -
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