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De vita linjerna i skyn 

– Konspirationsteorier 

eller verklighet? 

Solstormar – vädermanipulering - 

HAARP – GMO 

Av Maximilian Schnell (2015) 

Pia Hellertz har läst (december 2015) 

 

Äntligen kom den efterlängtade boken om de vita strimmor vi sett på vår 

himmel några år – på svenska. Maximilian Schnell avslöjar en djup kunskap om 

både den historiska bakgrunden och de tekniska detaljerna omkring fenomenet. I 

underrubriken ställer Schnell frågan om det är en konspirationsteori som många 

vill göra gällande eller om det faktiskt är något som döljer en mörk verklighet. 

Författaren menar, utifrån en mångårig djupgående forskning och samtal med 

experter inom området, att det dels handlar om vädermanipulering, s.k. 

geoengineering, och dels sannolikt är en del av det av USA sedan länge 

efterlängtade möjligheten att kunna använda vädret som vapen. Att medvetet 

kunna skapa torka eller översvämningar, störtregn eller orkaner för att försvåra 

för fienden. Schnell är inte ensam om att dra den slutsatsen. Det finns forskare i 

hela världen som kommit till samma slutsatser och som på olika sätt försöker 

sprida kunskapen till världens befolkning, för att man ska bli medveten och 

kunna agera samt dessutom kunna förebygga allvarliga sjukdomar.  

  De erfarenheter som gjorts är att sjukdomar som luftvägsproblem, 

huvudvärk, influensasymtom, hudproblem m.m. har följt som en konsekvens av 

besprutningarna. Författaren berättar att influensaliknande symtom brukar börja 

uppträda inom 24 timmar efter besprutning (s.60). Till och med Alzheimer och 

cancer verkar vara en konsekvens. Det är riktigt skrämmande information 

Schnell grävt fram ur litteraturen och i samtal med experter, exempelvis om 

spridning av biologiska vapen. 

Kemikalier som orsakar sjukdom 

I folkmun kallas de vita strimmorna för chemtrails, kemikaliestrimmor. Forskare 

både i Sverige, i USA och i andra länder har funnit höga nivåer av aluminium, 

barium, strontium och mycket annat som man inte finner i naturligt regnvatten 

eller snö. Aluminium är känt för att kunna orsaka Alzheimer.  

  Schnell berättar om ett ”föga uppmärksammat möte” år 2000 där ”de riktigt 

stora pengarnas herrar” skulle diskutera hur man skulle hantera frågan om ”de 
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ekonomiska, politiska och strategiska konsekvenserna av åldrande och 

pensionsavgångar i de viktigaste industriländerna”. Författaren menar att det 

finns rykten från flera källor om att chemtrailsprogrammet skulle kunna ha ett 

delsyfte, ”att eliminera de svaga, sjuka och äldre, samtidigt som det rejält höjer 

läkemedelsbolagens vinster” (s. 83). CNN rapporterade på hösten samma år att 

priserna för influensavaccin ”nu skjutit i höjden” med nästan 200 % (s.84).   

  FN deklarerade vid ett tillfälle att geoengineeringen kan komma att ”kosta 

ett antal miljoner människor en förtida död”, skriver Schnell (s.84).  

K-strimmor 

Strimmorna kallas k-strimmor eller kondensstrimmor av NASA, SMHI och 

andra experter inom flyget och meteorologin och menar att det är naturliga 

strimmor av vattenånga som naturligt uppstår vid viss fuktighets- och 

temperaturomgivning. Schnell lägger den kunskapsgrund vi behöver för att 

förstå att den förklaringen inte räcker.  

 
 Bilden hämtad från internet 

Vädermodifiering med konstgjorda metoder 

Sen många decennier har forskare sökt metoder för att kunna påverka vädret. 

Forskningen började på 1950-talet. Schnell berättar mycket ingående om 

forskningen och dess resultat.   

  Författaren frågar sig varför någon medvetet skulle vilja skapa storm och 

andra extremväder. Han menar att det sannolikt handlar om ”makt, pengar och 

distraktion” (s.50) och berättar ingående om några exempel.  

  I mitten av 1980-talet började larmen om den globala uppvärmningen. FNs 

klimatpanel bildades och plötsligt började forskare som tidigare varit osynliga 

hitta en nisch för studier. Det ledde fram till den disciplin som kom att kallas 

geoengineering, planetär ingenjörskonst. Inom ramen för den kunde man 

utveckla metoderna med besprutning av kemikalier för att ”kyla planeten” och 
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därmed ”rädda mänskligheten” från den ”katastrofala uppvärmningen”. Jag 

väljer ett citat ur boken: 

År 1997 skriver trion vid Livermore Labs (Edward Teller, Lowell Wook och 

Roderick Hyde, mitt tillägg) i dokumentet ”Global uppvärmning och en ny 

istid’”: ”Det har föreslagits att aluminiumoxid injiceras i stratosfären genom 

avgaserna från raketmotorer för att utestänga solljuset. Vi förväntar oss att 

införandet av spridningsoptimerade aluminiumoxidpartiklar i stratosfären mycket 

väl kan vara en övergripande metod tillsammans med användning av 

svaveloxider, aluminiumoxidpartiklar har dock en påtagligt annorlunda 

miljöpåverkande profil”. 

Schnell nämner David Keith som anses vara en av världens mest kända 

geoingenjörer. Jag har också läst hans bok och ett par artiklar samt lyssnat på 

föreläsning på YouTube.1 Han talar sig varm för geoengineeringens fördelar och 

menar att framförallt aluminium och barium är effektiva för vädermodifiering 

och för ”atmosfärisk spårning” (s.18). 

HAARP 

Schnell berättar om HAARP-projektet. Förkortningen står för High Frequency 

Active Auroral Research Program. Officiellt menar man att projektet handlar 

om att öka kunskapen om jonosfären, d.v.s. den del av atmosfären som ligger 

högst upp.  

 

Projektet leds av US Navy och US Airforce, flottan och flygvapnet, och 

finansieras i huvudsak av det amerikanska försvarsdepartementet. Schnell 

                                                 
1 Min artikel om David Keiths bok finns på min Boksida tillsammans med artiklar om många 

andra böcker i ämnet, http://www.piahellertz.com/Bocker.htm. Denna läsning ligger till grund 

för min egen bok om bland annat chemtrails, Att leka Gud – om klimatdebatten, 

geoengineering och en ny världsordning (2015), http://www.piahellertz.com/Reklamblad.pdf.  

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
http://www.piahellertz.com/Reklamblad.pdf
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berättar om de farhågor som finns att projektet syftar till en utveckling av 

elektromagnetisk teknologi som syftar till att påverka vädret. Dessutom kan det 

slå ut kommunikationssystem och även rubba elektromagnetismen som påverkar 

levande varelser. Schnell berättar bland annat om de misstankar som finns att 

vapnet använts för att mörda möjliga avslöjare, bland annat genom att få 

flygplan att störta (s.45). Författaren berättar ingående om de skrämmande 

möjligheter som HAARP kan användas för – och kanske redan används för 

(s.47). 

  Författaren berättar ingående om olika vapenprojekt. Redan under 

Vietnamkriget använde USA flygplan för att spruta ut gifter, Project Agent 

Orange. 

 
Bild från Vietnamkriget 

Projekten LOIS och LOFAR 

Schnell redogör ingående för de projekt som förekommer i Sverige, LOIS och 

LOFAR och hur spelet om dessa projekt successivt byggts upp från början av 

2000-talet när dåvarande statsministern Göran Persson hade möten med USAs 

president Georg W Bush. Han berättar om de motstånd myndigheterna fick när 

LOIS skulle planeras och byggas. Han låter sina ”tankar skena”, som han 

skriver, och funderar över orkanerna Gudrun och Per som genom sin framfart i 

Småländska skogarna så lägligt ”löste” problemet med motståndet och hindren. 

Det är inte lätt att göra rättvisa åt Schnells fantastiska arbete med att redovisa 

fakta. Det är imponerande. 

Solen och molnen 

Författaren redogör för solens och molnens roll för klimatet. Han har sen flera år 

studerat rymden, solen och planeterna genom sitt teleskop. Hans redovisning är 
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totalt ny för mig, så jag vågar mig inte på att försöka berätta. Jag kan bara 

rekommendera studier av boken. 

Bilder 

Det allra mest imponerande i boken är kanske bilderna. Boken måste ha varit 

dyr att framställa. Schnell har bilder på det mesta som han berättar om, 

strimmor, flygplan, anläggningar, tidningsartiklar och mycket mera, vilket 

förtydligar och konkretiserar det han tar upp i texten. Bara dessa är värda att 

man äger boken. Man kan gå tillbaka och granska. Boken är en utmärkt 

uppslagsbok. Författaren har fått hjälp av yrkesfotografen Anders Blomqvist från 

Ängelholm som donerat helt fantastiska bilder till boken. De sista 40 sidorna i 

boken är hans bilder, bilder som tagits under åren 2013-2015 över västra 

Sverige.  

  En rekommendation inför nästa upplaga är förbättrad korrekturläsning, 

vilket skulle underlätta för en känslig språkpolis som jag, som ägnat en stor del 

av mitt liv åt att korrigera studentuppsatser. 

 

 

Litteratur 

För den som vill läsa mer finns min bok: 

Hellertz, Pia (2015) Att leka Gud – om klimatdebatten, geoengineering och en 

ny världsordning, samt 

Freeland, Elana (2014) Chemtrails, HAARP, and the Full Spectrum Dominance 

of Planet Earth. Den är fantastiskt intressant och innehållsrik. 

Dessutom finns det hur mycket som helst på Internet, på Facebook och på 

Youtube.  


