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Varför är vår blå himmel inte längre så intensivt blå? Vad är det för märkliga molnstrimmor 

som ofta går kors och tvärs över himlen? Jag har under de senaste veckorna studerat 

fenomenet, både i en stor mängd texter och på min egen himmel här i Örebro under våren, och 

börjat förstå att vi står inför ett fenomen som sannolikt är mer skrämmande än vi över huvud 

taget vågar tro på. Jag måste betona att jag i detta sammanhang är ”lekman”. Min akademiska 

tillhörighet är social-, samhälls- och beteendevetenskaperna. Men även som lekman måste det 

vara möjligt att läsa och försöka förstå. Och reagera. Jag har använt mig av ett mycket stort 

antal referenser. Tyvärr är min referenslista för lång för att kunna biläggas artikeln. Därför har 

jag publicerat den på min Boksida på min hemsida för den intresserade. Adress finns i slutet 

av artikeln. 

  Kan det verkligen stämma att det vi ser på himlen numera egentligen bara är 

”kvardröjande kondensstrimmor”, d.v.s. flygplanens vanliga efterföljande vattenkondens-

strimmor som förändrats, som några påstår? Vad beror detta i så fall på? Eller kan det 

stämma, det som väldigt många källor beskriver, att det är giftiga kemikalieutsläpp, som 

ibland blandats med kommersiella flygplans bränsle, men oftare sprids via särskilda flygplan 

(dessa lär ofta vara vita och omärkta) med särskilt utformade tankar och utsläppsaggregat? 

Stämmer det att detta i så fall görs i mänsklighetens tjänst som vissa källor påstår? Eller finns 

det en dold agenda, som bara gynnar en extremt exklusiv grupp, som andra källor påstår. Efter 

några veckors studier sitter jag med många fler frågor än när jag började. Ett problem är att 

många källor är anonyma. Det gör det svårt att kritiskt granska dem. Vi får bedöma 

uppgifterna på andra grunder än på vem som säger vad.  

  Jag är mormor till fyra barnbarn, vilka i sin tur en dag kommer att få barn och barnbarn. 

Vilken värld lämnar vi över till dem? Jag har blivit allvarligt oroad över den information jag 

läst mig till och jag vill veta mer och jag vill informera om och diskutera det jag vet. Min 

förhoppning är att många fler börjar titta på himlen och läsa och diskutera den info som finns 

på Internet.  

  Det verkar som om Någon eller Några vill leka Gud! 

Historisk bakgrund 
Människor har länge velat påverka vädret. Hopiindianerna genomförde regndanser för att 

framkalla regn, vilket bland andra studerats av den amerikanska antropologen Mary Roberts 

Coolidge, som i början av 1900-talet studerade hopiindianernas kultur. Redan på 1940-talet 

sprutade man silverjodid på molnen för att åstadkomma regn. Denna besprutning kunde 

antingen ske från flygplan eller genom beskjutning från marken. Senare har mer avancerade 

påverkansmetoder använts. Dokument från 1960-talet och framåt visar att amerikanska 

myndigheter planerat att på konstgjord väg, så kallad Geoengineering eller Weather 

 

http://www.livet.se/ord/liknande/se_31353
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Modification, styra klimatet och vädret i önskad riktning. 

  År 1975 fick US Navy ett patent som innebar att man fick sprida ”vita plymer” mot 

specifika mål för träning, men i patentet finns också formuleringen ”för andra ändamål”. 

Redan år 1958 får man tillåtelse att använda elektroniska strålar för att ”jonisera atmosfären”. 

William Thomas har utvecklat ett antal ”Timelines”, ett slags dagböcker, där han redovisar i 

detalj för utvecklingen av det fenomen som senare kom att kallas ”Chemtrails”, från 1940-

talet till och med år 2013. Han visar hur sprutningen från flygplan successivt har blivit alltmer 

avancerad, dels på grund av den tekniska utvecklingen och dels handlar det inte längre bara 

om vädermanipulering. Mer om detta nedan. 

  William Thomas berättar att begreppet ”chemtrails” först användes år 1990 av The 

Department of Defense (USAs försvarsdepartement) i en titel till en akademisk kurs i kemi för 

nya piloter vid det aktade US Air Force Academy (det amerikanska flygvapnets 

officershögskola). Begreppet övertogs senare av civila observatörer för att först beskriva 

ovanliga militära jetflygplan och senare de kommersiella flygplanens utsläpp. 

  En anonym militär källa uppger att det finns 400 olika program för chemtrails i världen. 

Detta avslöjas i en dokumentärfilm om chemtrails, ”Bye Bye Blue Sky” av Patrick Pasin. En 

f.d. FBI-chef, Ted L Gunderson bekräftar i en intervju på Youtube att chemtrails är verkliga 

och dödliga och att de pågår både över USA och över Västeuropa, i de flesta NATO-länderna. 

Han blev mördad genom arsenikförgiftning.  

 

Vad är chemtrails och vad innehåller de? 
Chemtrails kallas de kondensstrimmor som uppstår efter flygplan. Den skillnad som anges 

mellan vanliga kondensstrimmor, s.k. contrails, och chemtrails är huvudsakligen att contrails 

försvinner efter några sekunder, ungefär som utandningsluften när vi andas ut en kall dag, 

medan chemtrails stannar kvar, ofta i flera timmar och dessutom sprider ut sig till olika 

formationer som fjädrar, långsmala molnformationer, ”rep” och en disig himmel. SMHI kallar 

dessa formationer för moln, men moln, contrails och chemtrails uppstår i olika miljöer under 

olika förutsättningar enligt de källor jag tagit del av. 

  Barry Davis (2011) är en f.d. pilot med över 44 års flygerfarenhet. Han har dessutom 

själv ägt två flygplan. Han berättar i en artikel om chemtrails och HAARP att man i 

laborationstester på luftprover hittat: aluminiumoxid, bariumoxid, bakterier, nio kemikalier 

(inklusive acetylkolin), tjugosex tungmetaller (däribland arsenik, guld, bly, kvicksilver, silver, 

uran och zink), fyra mögel och svamp, sju virus, två cancerformer, två vacciner, två lugnande 

medel, E.coli och salmonella. Bland annat! Han skriver: ”Att äta grönsaker som har 

förorenats av det som finns på listan, kan mycket väl förkorta livet för miljoner människor”.   

Han menar också att vi måste börja fundera över vad alla dessa ingredienser har att göra med 

solstrålningen. Han hypotes är att chemtrails är ”oerhört viktig för driften av HAARP och 

andra program”. Barry Davis tror att HAARP använder aluminium i chemtrails som en 

elektrisk ledning. Det innebär att aluminiumet gör det möjligt för HAARP-strålningen att 

färdas över hela världen. Mer om HAARP nedan! 
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    Andra källor tillför nanopartiklar till listan. Mindre diskuterade komponenter i några 

sprutprogram inkluderar laboratorieskapade syntetiska livsformer och andra biologiska 

material såsom röda blodkroppar, svamp och självreproducerade nanofibrer.  

  NewsVoice (17 april 2014) har intervjuat Clifford Carnicom, som startat Carnicom 

Institut som sen år 1999 har tagit prover för att undersöka vad som finns i luften efter 

besprutningen. Clifford Carnicom har som forskare varit anställd av USAs myndigheter i 15 

år, inom tre olika byråer, bland annat Department of Defense, The Bureau of Land 

Management och the United States Forest Service. När Carnicom började ta prover så hittade 

han de olika metaller som ofta dyker upp när det talas om chemtrails och som nämnts ovan. 

Men han hittade också det som han då kallade ”unusual biological components”, ovanliga 

biologiska komponenter, röda blodceller. Dessa blodceller är inga vanliga blodceller utan de 

är frystorkade och genetiskt modifierade och halvsyntetiska. Det låter som taget ur en science-

fiction, skriver NewsVoice, men ”dessa frystorkade blodceller har sedan 1999 dykt upp med 

en repeterbarhet i proverna som Carnicominstitutet tar”. Dessa celler är som en form av 

levande teknik som bygger sig själva och försörjer sig med hjälp av kroppens egna energier.    

  Man kan verkligen tro att detta är science fiction, men exempelvis Daniel Aili forskar 

vid Linköpings universitet om just självorganiserande nanomaterial. ”Man kan beskriva det 

som ett lego som bygger sig själv, fast det är väldigt små bitar. Under vissa förutsättningar 

får man fram ett material med användbara egenskaper”, berättar han på universitetets 

hemsida. Utöver material för regenerativ medicin, vilket handlar om att snabba upp den 

hastighet med vilken kroppen kan läka sig själv och också att öka möjligheterna för kroppen 

att läka sig själv, kan dessa ”byggklossar” användas för att tillverka biosensorer som bland 

annat utvecklas för läkemedelsscreening, för att upptäcka verksamma substanser, berättar 

universitets hemsida. 

         
          Över vårt hus i Örebro den 31 mars 2014                                Över vårt hus den 25 april 2014 

Varför sprayas det? 
Redan för över 100 år sedan lanserades tanken att smälta Arktis för att kunna exploatera det 

istäckta ogästvänliga området under isen. Idag finns det dokument som tyder på att det redan 

sker i verkligheten, men i hemlighet. År 1961 experimenterade USA med att på konstgjord 

väg med hjälp av militärflyg och militära anläggningar att åstadkomma orkaner. 

  År 1966 skrev NASA en rapport med namnet “A Recommended National Program in  

Weather Modification – A report to the Independent Committee for Atmospheric Sciences 

(ICAS)”. 20 år senare, år 1986, visar en rapport, “The Weather Modification Program”, med  

många referenser till den tidigare rapporten, att militära intressen kom att dominera NASAs 

program. 

  USAs försvarsdepartement hade fått kännedom om att Sovjetunionen hade lagt ner  

avsevärda resurser på att utveckla klimatförändringsprogram, bland annat för att mildra det 
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extremt kalla ryska klimatet, inklusive eliminerandet av isen över Arktis så att nya områden 

kunde göras fria för exploatering.  

  År 1996 presenterar US Air Force planen att ”Äga vädret år 2025” för militära syften. 

En NewsVoice-artikel den 7 mars 2014 har en länk till rapporten ”Owning the Weather by 

2025 - Weather as a Force Multiplier”. US Air Force beskriver där hur kemikalier eller andra 

ämnen kan sprayas ut i atmosfären för att orsaka önskat väder. Med hjälp av mycket starka 

elektromagnetiska pulser (mikrovågor) i kombination med utsprayade kemikalier, bland annat 

barium, hettas områden i jonosfären upp så att en ”artificiell spegel” (Artificial Ionispheric  

Mirror) bildas som reflekterar mikrovågor enligt artikelförfattaren. Jonosfärens naturliga 

egenskaper beskrevs som ”en stor nackdel” bland annat på grund av solstormar, när den ska 

exploateras för kommunikationsändamål. Därför behöver den manipuleras för att fungera 

stabilt. 

      
Bilder inifrån de sprayande flygplanen hämtade från Internet. 

Man vill styra vädret 

Begreppen ”geoengineering” och geoingenjörer är numera etablerade begrepp som innebär att 

man på konstgjord väg vill, kan och behöver styra vädret. Victoria Wibeck, docent i 

miljövetenskap vid Linköpings universitet, ska i ett stort projekt intervjua allmänhet och 

forskare för att ta reda på attityden gällande dessa nya klimattekniker. Jag blir naturligtvis 

nyfiken på hur frågorna kommer att ställas. Som forskare vet jag ju att frågorna kan 

formuleras så man får de svar man vill ha. 

  Geoengineering är ett begrepp som spänner över många metoder att avsiktligt påverka 

klimatet och lindra konsekvenserna av växthuseffekten. Det handlar till exempel om att 

spraya svavelpartiklar i stratosfären för att ”svalka ner” planeten. Konstgjorda moln och 

gigantiska speglar i rymden för att leda bort solljuset är andra tekniker som diskuteras. 

Grundteorin är att klimatet på jorden blir allt varmare, den s.k. växthusteorin, och att jorden 

behöver kylas ner för att rädda livet på jorden. Problemet med den teorin är att alltfler 

forskare ifrågasätter den.    

  Klimatforskaren Göran Windelius (1994) hade sedan många år sett att ”växthus-

teoretikernas” argument inte var hållbara. Dessa menar att klimatet på jorden kommer att bli 

varmare och argumenterar bland annat med att koldioxiden ökar och att det finns en 

samstämmighet mellan den ökande temperaturen (som visar sig vara ca 0,5° i genomsnitt på 

100 år) och de ökande koldioxidutsläppen. Problemet med dessa teorier är att de bygger på 

studier från 1880-talet, menade Windelius, d.v.s. från den tidpunkt när kurvorna började löpa 

parallellt. Innan dess gick de isär. Dessutom baserar de sig enbart på studier av skeendena på 

jorden och i några få avseenden på skeenden på solen och dess påverkan på klimatet på 

jorden. Windelius´ och hans internationella kollegors kurvor omfattar flera hundra år, ibland 

flera tusen, och innefattade studier av hela solsystemet med de olika planeternas och månens 

påverkan. I praktiken menar Göran Windelius att koldioxidutsläppen inte är negativa. Tvärtom 

http://www.tema.liu.se/tema-v/medarbetare/wibeck-victoria?l=sv
http://www.tema.liu.se/tema-v/medarbetare/wibeck-victoria?l=sv
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behöver växterna koldioxid och växtligheten blir frodigare av dessa utsläpp, vilket experiment 

visat tydligt. Det är till och med oklart om ozonskiktet påverkas. Det finns andra perioder, 

exempelvis under 30-talet, när ozonskiktet varit förtunnat, utan att utsläpp av klorfluorkarboner 

förekommit, menade Windelius. Han verkar nu börja få medhåll från etablerade forskare även i 

Sverige. Wibjörn Karlén (2010) är klimatforskare och professor emeritus i naturgeografi vid 

universitet i Uppsala. Han menar att det vi ser idag är naturliga klimatförändringar och att 

”växthuseffekten är en myt”. Karlén har liksom Windelius ett bredare perspektiv på 

klimatfrågan. Han menar liksom Windelius att vi snarare år på väg mot en kyligare period. 

Gösta Pettersson, professor i biokemi, har skrivit boken ”Falskt alarm – Klimatfrågan ur 

vetenskaplig aspekt” (2013) där han med många vetenskapliga fakta påtalar problemen med 

växthusteorin. Även han menar att koldioxiden är nödvändig för växtligheten och att de 

ökande koldioxidutsläppen har gynnat landgrönskan.  

   IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs klimatpanel) har enligt en 

artikel i Expressen 1 februari 2010, ”Den globala uppvärmningen bara en myt”, tvingats 

erkänna att de haft fel när de hävdade att Himalayas glaciärer snart är försvunna. Påståendena 

byggde inte på vetenskapligt hållbara fakta. Det verkar som om ”miljöalarmisternas” (Gösta 

Petterssons begrepp) högljudda arbete snarare vilar på tro och politik än på vetenskap, menar 

Gösta Pettersson. Han berättar om ”1995 års politiska IPCC-kupp” när man i Rio-

deklarationen infogade en formulering som fick olyckliga följder. De skriver bland annat: 

 ”Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av 

vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp konstadseffektiva åtgärder för att 

förhindra miljöförstöring.” 

Gösta Pettersson undrar logiskt nog: ”Hur i hela friden ska man utan stöd av vetenskaplig 

bevisning kunna avgöra om det föreligger ett skadehot eller ej?” Kort bör vi vid det här laget 

i alla fall kunna konstatera att det uppvärmningshot som chemtrails skulle hindra, med stor 

sannolikhet inte existerar. Så om ”dom” som beslutat om besprutningen följer 

klimatforskningen, vad kan det då istället handla om? 

Elektromagnetisk kommunikation – HAARP 

Enligt Rosalie Bertell (2014) har militären intresserat sig för rymden sen andra världskriget på 

grund av utvecklingen av raketvetenskapen i kombination med kärnteknologin. Sister Dr 

Rosalie Bertell var en amerikansk författare, forskare, miljöaktivist, epidemiolog och nunna i 

Grey Nuns of Sacred Heart (därav titeln Sister Dr). Hon är mest känd för sitt arbete inom 

området för joniserande strålning.  

  Hon berättar i en artikel att raketteknologin och kärnvapenteknologin utvecklades 

parallellt mellan åren 1945 och 1963. Man experimenterade med explosioner både över och 

under jord. Rosalie Bertell berättar i artikeln om hur atmosfären är uppbyggd. Troposfären når 

ungefär 16 km ovan jordens yta. Stratosfären, som innehåller ozonlagret, når upp till mellan 

16 och 48 km ovan jord. Jonosfären ligger från 48 km till över 50 000 km ovanför jorden och 

omfattar mesosfären, termosfären och exosfären. Ett vanligt flygplan flyger vanligtvis på 

mellan 10 till 12 kilometers höjd, d.v.s. i troposfären, medan de flesta kommunikations-

satelliterna rör sig i en cirkulär bana på 36 000 km höjd, d.v.s. högt upp i jonosfären. Det gör 

de för att de ska stå stilla på himlen för oss som ska ta in satellit-TV via våra paraboler, 

använda våra GPS och våra mobiler. En cirkulär bana på 36 000 km höjd ger nämligen en 

omloppstid runt jorden på 1 dygn och därför ser satelliten ut att stå still. 
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                                                                                   Bilden hämtad från Internet 
 

   Jordens skyddande lager finns bortom 3 200 km höjd. Det är de stora magnetiska 

strålningsbälten som kallas van Allen-bälten och är områden i en planets magnetosfär där 

elektroner och joner (främst protoner) med hög energi (MeV-området) fångas in av planetens 

magnetfält (uppgiften är hämtad från Wikipedia). Mellan augusti och september år 1958 

sprängde US Navy tre vätebomber i den lägre delen av van Allen-bälten. Dessa experiment 

kallades då ”det största vetenskapliga experimentet som någonsin genomförts”. Det hade 

enligt Rosalie Bertell designats av det amerikanska Försvarsdepartementet (the Department of 

Defense) och the US Atomic Energy Commission, under kodnamnet Project Argus.  

  The US Military planerade år 1961 enligt Bertell att utveckla en 

”telekommunikationssköld” i jonosfären, på 3 000 km höjd genom att man skulle placera 

350 000 ”kopparnålar”, som skulle vara mellan 2-4 cm långa, med en total vikt på 16 kg och 

som skulle forma ett bälte, 10 km tjockt och 40 km brett. Nålarna skulle ligga ungefär 100 

meter ifrån varandra. Tanken var att ”ersätta” jonosfären eftersom telekommunikationerna 

störs av magnetiska och solstormar. Den internationella föreningen för astronomer motsatte 

sig dock projektet.  

  Rosalie Bertell berättar om ytterligare projekt, Project Starfish (1962), SPS - Solar 

Power Satellite Project (1968), Saturn V Rocket (1975), SPS Military Implications (1978), 

Orbit Maneuvering System (1981), Innovative Shuttle Experiments (1985), Mighty Oaks 

(1986), Desert Strom (1991) samt High Frequency Active Auroral Research Program, 

HAARP (1993). Berättelsen om Mighty Oaks är helt otrolig. Det var strax innan 

kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. US misslyckades med ett experiment. Det handlade om 

en underjordisk vätebomb i Nevada. Man hade byggt ett underjordiskt rum med en dörr som 

var två meter tjock (!) som vätte ut mot det rum där alla undersökningsinstrument hade 

placerats. Det var meningen att radioaktiviteten skulle fångas in i en ”vapenstråle” (weapon 

beam). Dock stängdes inte dörren så snabbt som det var planerat, så de radioaktiva gaserna 

och partiklarna fyllde kontrollrummet och förstörde utrustning värda många miljoner dollar. 

Experimentet var en del av ett program för att utveckla röntgenstråle- och partikelvapen (X-

ray and particle beam weapons). Händelsen har sannolikt varit den utlösande faktorn för 

olyckan i Tjernobyl, enligt Rosalie Bertell. Men olyckan i Tjernobyl fick officiellt skulden för 

den radioaktiva strålning som hittades i Nordamerika därefter. Desert Storm handlade också 

om att utveckla vapen baserade på elektromagnetiska pulser. 

  En stilla fundering: Hur i all världen kan detta få pågå samtidigt som en stor andel av 

världens befolkning svälter och saknar vatten? Dessa tankar gör mig förtvivlad. 

  Det program som återkommande nämns i samband med chemtrails är HAARP. Enligt 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Planet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnetosf%C3%A4r
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Joner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Protoner
http://sv.wikipedia.org/wiki/MeV
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordens_magnetf%C3%A4lt
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Rosalie Bertell är det designat för att man vill ”förstå, efterlikna och kontrollera jonosfäriska 

processer som kan förändra kommunikations- och övervakningssystem”. HAARP-systemet 

sänder 3.6 Gigawatt effektiv utstrålning av ”radio energy” ut i jonosfären för att förbättra 

kommunikationen med u-båtar, mildra eller kontrollera jonosfäriska processer som kan störa 

kommunikation, skapa jonosfäriska linser för att koncentrera högfrekvensenergi, som kan 

användas för militära syften av Department of Defense med mera. För att förstå allt detta 

behöver man ha utbildning inom dessa områden. För en lekkvinna som jag är inom detta 

område, blir en hel del ganska obegripligt, vilket jag med stor sannolikhet inte är ensam om. 

Det kan då vara lätt att vifta bort det hela med att det säkert är konspirationsteorier och välja 

att inte bry sig mer. Jag väljer att bry mig och att försöka förstå även om det inte är lätt. 

  Rosalie Bertell avslutar sin artikel med att konstatera att det vore dumdristigt att tro att 

experimenten slutar med HAARP. De kommer med stor sannolikhet att utvecklas och under 

fortsatt sekretess. HAARP är en del av en lång historia av rymdforskning och utveckling där 

avsikten är militär utveckling. Hon betonar att de militära ambitionerna är alarmerande när 

man kombinerar de olika projekt hon nämnt. Grundtanken är att kontrollera kommunikation, 

både att störa och att öka tillförlitligheten i fientliga miljöer. Möjligheten hos HAARP, i 

kombination med rymdforskning och raketutveckling, att kunna utveckla en energi jämförbar 

med vätebomben, via laser- och partikelstrålar, är mycket skrämmande, menar hon. Sannolikt 

kommer projektet att säljas in till allmänheten som en ”sköld för att skydda mot inkommande 

vapen samt som ett medel för att reparera ozonlagret, ”enligt Rosalie Bertell. 

Rädda ozonlagret 

Tom Bearden var en pensionerad överstelöjtnant vid US Army och har skrivit mycket om 

bland annat fri energi, elektromagnetism, skalär energi m.m. vilket jag återkommer till i nästa 

artikel. Han intervjuade en whistle blower som kallade sig ”Deep Shield”, som berättar om att 

sprutningarna beror på att man vill rädda och laga ozonlagret, som är söndertrasat. Detta 

berättar Bill Morgan (2003) i sin omfattande artikel. Intervjuaren konstaterar inledningsvis att 

Deep Shield måste ha en ”fördelaktig position” med tanke på de uppgifter han verkar ha 

tillgång till. Intervjuaren ställer 28 mycket intressanta och relevanta frågor av vilka jag bara 

redovisar några få här:  

1) Vilket syfte har de polymer-trådar som är inbäddade i det biologiska materialet som 

sprutas? Svar: - Eftersom det mesta som används i sprutningarna är tyngre än luft behövs 

något som håller dem flygande. Genom att blanda dem med dessa trådar blir det som ett 

spindelnät. Partiklarna håller sig i luften längre tid så man behöver inte spraya lika ofta. 

2) Om sprayningen handlar om att mildra den globala uppvärmningen, varför spraya på 

natten? Svar: - Det gäller att få fram en ”sköld” som är tjock nog att hålla UV- och infraröda 

strålningen ute och samtidigt tunn nog att tillåta att ljuset tränger igenom. Ett oavbrutet 

molntäcke skulle ha en fruktansvärt destruktiv effekt på allt liv, så därför gäller det att 

balansera så att det dis som uppstår tillåter allt att fungera tillfredsställande. Det optimala är 

att använda så lite material som möjligt, men samtidigt uppnå maximal sköld. Idealt vore en 

engångsapplikation som kunde stanna under många år, men barium och aluminium och andra 

spårelement är mycket tyngre än luften och sjunker ganska fort. Genom att spraya på natten 

kan man utnyttja den uppåtstigande luften, vilket inte bara pushar upp materialet, men också 

göra att det upplöses till ett tunnare lager. Det är inte bara den globala uppvärmningen vi 

bekämpar utan även UV-strålningen. UV-strålningen behöver åtgärdas på dagen, därför 

behöver vi spruta både natt och dag.  

3) Om det sprayas av de orsaker du anger, varför är det andra kemikalier med? 

Svar: - Avsikten är att korrigera de skador som mänskligheten har åstadkommit genom 

”Terraforming”. (Googla gärna på begreppet!) Vi försöker återskapa ideala 

livsomständigheter på en döende planet.  
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4) Vilken relation är det mellan sprayningen och One World Order? Svar: - Personligen är jag 

emot globaliseringstanken – och ja – det finns en möjlighet att skölden kan forcera 

utvecklingen mot globalisering. Det är många länder som är involverade i detta projekt: EU, 

USA och Ryssland är de största deltagarna. För att undvika problem så sprayas kemikalierna 

slumpvis över olika länder. Ingen vet vilka kemikalier som sprayas över vilket land. En tredje 

nation ansvarar för att det inte blir ett vapen.  

5) Är sprayandet relaterat till terrorism? Svar: - Ja och nej. En del tror att detta är ett 

befolkningsreducerande program som är designat för att döda icke önskvärda människor. 

Andra tror att det är ett ”mind control”-program. Det går många rykten. Metoderna kan ju 

användas för biologisk och kemisk krigsföring. Det kan också användas för att vaccinera stora 

populationer, men effektiviteten av detta är låg. Det är lättare att vaccinera individer. Det 

skulle kunna förebygga bakteriekrig.  

6) Varför all sekretess? Svar: - Eftersom situationen i världen är så enormt allvarlig gäller det 

att behålla lugnet hos allmänheten. Planeten Jorden är döende. Mänskligheten är på vägen mot 

undergång. Utan skölden kommer mänskligheten att dö inom 20-50 år. Detta innebär att om 

allmänheten skulle få tillgång till sanningen skulle situationen blir ohygglig. Om man skulle 

berätta för alla, män, kvinnor och barn, att de inte har någon framtid, att de kommer att bli 

dödade. Det skulle bli panik. Det skulle bli ekonomisk kollaps, våldet skulle öka. Människor i 

staden skulle söka sig därifrån till tryggare områden. De som blir kvar skulle ligga i krig med 

grannarna för att slåss om de återstående livsmedlen och andra nödvändiga varor. Och även 

med Skölden är chansen att överleva liten.  

  Här talar Deep Shield också om nödvändigheten med genetiskt modifierade grödor, 

GMO.  

7) Är Sköldprogrammet det enda sprayprogrammet. Svar: - Det är det enda programmet som 

är designat att avleda ekologisk katastrof. Det finns dock ett oräkneligt antal andra projekt 

som skulle kunna inkludera sprayning, exempelvis bekämpningsmedel. Det finns också ett 

stort intresse för väderkontroll, att styra regn till vissa områden eller förhindra skador av 

orkaner och tyfoner.  

    På Internet sprids en hel del desinformation, att någon eller några är intresserade av att 

förvränga fakta och sprida andra verklighetsbeskrivningar. Jag undrar om Deep Shield kan 

vara en sådan, men det får andra avgöra. 

  
HAARP-anläggningar 

HAARP i Sverige 
Enligt ett par källor har vi HAARP-anläggningar även i Sverige. Södra Sverige har år 2008 

fått en egen HAARP-anläggning, en av dom största i världen till ytan. Huvudsätet finns enligt 

uppgift i Växjö. När Växjö universitet var klart (byggt 2005) och LOIS-anläggningen började 

bli klar, “donerade” USA en IBM superdator till universitetet och projektet. Mer än 10 000 
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antenner bildar kupolen och samverkar. Mitt i denna strålning lever 100 000-tals svenskar 

sina dagliga liv helt ovetande, och i längden kommer dessa med största säkerhet enligt Febe 

Nilsson (2014) att påverkas allt mer negativt av strålningen som kontinuerligt avges och av 

dom giftiga aerosoler, kemikalier, som sprutas ut i atmosfären i Sverige. En annan inte 

namngiven källa menar att anläggningen bara är en fara för människor och djur om den är en 

anläggning för sändning, men att det är fel. Anläggningen är en mottagaranläggning som 

samlar in radiosignaler från yttre rymden, signaler som bildades vid Big-bang och skickar 

dessa data till en stor central i Holland via Internet.   

  HAARP använder sig enligt vissa källor av mikrovågsenergi för att manipulera väder 

och jetströmmar. Anläggningarna i Norden och Europa kallas LOFAR, LOIS och EISCAT (se 

nedan). Datorflödet från svenska LOFAR angående atmosfäriska förhållanden med mera 

bearbetas i en superdator på Uppsala universitet som också ”donerats” av USA. Alla 

anläggningarna är "sammanlänkade" med Blue Gene superdatorer som donerats av USA åt de 

länder som är med i väderstyrningsprojektet. Vid svenska universitet pågår forskning runt 

mikrovågsenergi och partikelenergi på hög nivå.   

           
Bilderna hämtade från olika sidor på Internet                       LOFAR-anläggning i England 

LOFAR och LOIS 
LOFAR betyder LOw Frequency Array och är ett pågående europeiskt projekt som planeras 

bli världens största radioteleskop. Den svenska LOFAR-stationen finns i Onsala. Chalmers 

har ett rymdobservatorium i Råö, Onsala rymdobservatorium. Den består av 192 antenner och 

invigdes i september 2011. Ett av LOFAR:s viktigaste vetenskapliga projekt är enligt egen 

uppgift att ”söka spår efter återjoniseringens tidsålder”.  

  En artikel av Jonas Karlsson i Elektronik i Norden 10-11/2005 handlar om utbyggnaden 

av LOFAR, som är det holländska institutet för astronomi ASTRONs, projekt. Det kommer 

att täcka en landyta med en diameter på 400 kilometer fullt utbyggt. Forskare vid bland annat 

Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala har deltagit i projektet sen år 2000 och arbetet har 

resulterat i LOIS (LOfar I Skandinavien alt. Lofar Outrigger in Scandinavia). Anläggningen 

ligger som nämnts i Växjö och kommer att fungera som ”hub” för LOIS, som fullt utbyggt, 

beroende på ambitionsnivå, kan komma att bestå av 32 antennklusters med vardera 32-64 

antenner, utspridda över ett stort geografiskt område i södra Sverige. Syftet med LOIS är 

”studier av universums uppkomst och prognoser för rymdväder, men också att vara ett 

radiolaboratorium avsett för att studera hur elektromagnetiska fält på ett effektivare sätt kan 

överföra information”, skriver Jonas Karlsson i artikeln.  

  En fråga som Febe Nilsson (2014), ordförande för Föreningen Ren Luft – FRL ställer i 

en artikel, är: ”Är det rimligt att en sådan mängd radiovågsanläggningar med denna 

ofantliga kapacitet är till för oskyldiga studier av stjärnor, planeter och jonosfär?               

http://sv.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop
http://sv.wikipedia.org/wiki/Onsala
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%85terjonisering&action=edit&redlink=1
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EISCAT 
EISCAT, som är förkortning för European Incoherent Scatter Scientific Association, finns i 

Tromsö i Norge och i Kiruna i Sverige där huvudkontoret ligger, samt även i Sodankkylä i 

Finland och på Svalbard i Arktis. Denna anläggning är till och med större än HAARP. Den 

har enligt sin hemsida etablerats för att bedriva forskning på den nedre, mellersta och övre 

atmosfären och jonosfären. Den teknik som används, incoherent spridningsradar (incoherent 

scatter technic) är det mest kraftfulla markbaserade verktyget för denna forskning. EISCAT 

används också enligt hemsidan som ”en sammanhängande spridningsradar för att studera 

instabiliteter i jonosfären, samt för att undersöka strukturen och dynamiken i den mellersta 

atmosfären och som ett diagnostiskt instrument i jonosfäriska modifieringsexperiment.”  

  De experimentella platserna i EISCAT är som nämnts belägna i den skandinaviska 

sektorn, norr om polcirkeln. Ett syfte är också att bekämpa hot från ”yttre rymden” eller 

”etablerade och erkända utomjordiska hot” bland annat cykliska solstormar som resulterar i 

naturkatastrofer såsom orkaner, översvämningar, tornades och jordbävningar. 

  EISCATs stödnationer är Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Norge, Sverige, England  

och USA (i Alaska) där HAARP är beläget. Dessa nationer representerar majoriteten av 

NATO-länderna. 

Hur hänger allt detta ihop med chemtrails? Vi ska återkomma till det i nästa artikel, men jag 

vill påminna om Barry Davis (2011) konstaterande, att bland annat aluminiumet i chemtrails 

används som en elektrisk ledning för HAARP. 

Som sagt – Någon eller Några försöker sannerligen leka Gud! 

Referenslista finns på http://www.piahellertz.com/Bocker.htm  

Om du vill fråga om något eller samtala om något är du välkommen att kontakta mig via 

mailen: pia.hellertz@telia.com.  

 

Fortsättning följer i Del 2  

– Chemtrails – i vems intresse? 

Där kommer jag att ta upp frågan om vilka skrämmande konsekvenser man sett av 

spridningen av chemtrails, på människor, på djur och på natur. Dessutom tar jag upp temat 

med teorierna om utveckling av vapen och mycket mera. 

  

http://www.piahellertz.com/Bocker.htm
mailto:pia.hellertz@telia.com

