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Det är 50 år sedan vi landade på Månen 

 

Pia Hellertz, fil.dr., författare 
( 20 juli 2019 – 50-årsdagen av månlandningen) 

Med anledning av en artikel i 2000-Talets Vetenskap - http://2000tv.se/. 

 

Den 20 juli 1969 steg människor från Jorden för första gången ner på Månens 

yta. Även om det finns ett par källor som menar att vi har varit där tidigare, men 

jag väljer att lämna detta utanför den här berättelsen.1 Den officiella berättelsen 

är att Neil Armstrong var förste mannen som steg ner och som sa de bevingade 

orden: ”Det här är ett litet steg för en man, men ett gigantiskt steg för 

mänskligheten”. Sen följde Buzz Aldrin efter, medan Michael Collins ensam 

fortsatte att snurra runt Månen med Apollo 11. Efter det har ytterligare sex 

Apolloraketer med astronauter rest till Månen. Fem av dem lyckades sätta ner 

astronauter på Månen. Apollo 13 fick problem och tvingades återvända utan att 

astronauterna kunde landa. 12 astronauter fick vandra och arbeta på Månen. 

Med Apollo 17 slutade resorna av omdiskuterad anledning. Hemsidan 

Robotbyn.se har till och med en bild på Månen som visar landningsplatserna.2 

  Det har under flera decennier sen dess pågått en debatt om huruvida 

bemannade Apolloresor verkligen gick till Månen eller om det är en bluff som 

skapades av NASA. Richard Johnson på Quora skriver att det räcker med tre 

definitiva bevis för att visa att Månlandningarna faktiskt ägde rum.3 Ett handlar 

om fotografierna, vilket jag återkommer till. Det andra handlar om hur sanden 

bakom månbilen rör sig. Han visar med skisser skillnaden mellan hur sanden rör 

sig på Jorden och hur den rör sig på den atmosfärfria Månen. Det tredje beviset 

är Månstenarna, vilket jag också vill återkomma till. 

  Apolloresorna har ifrågasatts utifrån flera olika argument och iakttagelser 

där de radioaktiva Van Allenbältena kanske är det starkaste argumentet. Det var 

                                                 
1 Den intresserade kan exempelvis lyssna på Lucas Alexanders intervju med Stewart 

Swerdlow på Age of Truth där Swerdlow menar att människor landade på Månen redan i 

slutet av 50-talet och att månresorna 1969-1972 snarare var ritualistiska. 
2 Välkommen till Robotbyn.se - 

http://www.robotbyn.se/images/rymdfart/moon_landing_map.jpg 
3 What is the best evidence to support that the moon landings really did occur? Since there 

are many conspiracy theories suggesting that they were faked, what proves that they were 

real? Av Richard Johnson – 11 juni 2019 – Quora har många intressanta artiklar – bland 

annat om Månlandningen - 

https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-

did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-

proves-that-they-were-real/answer/Richard-Johnson-821  
 

http://2000tv.se/
http://www.robotbyn.se/images/rymdfart/moon_landing_map.jpg
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real/answer/Richard-Johnson-821
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real/answer/Richard-Johnson-821
https://www.quora.com/What-is-the-best-evidence-to-support-that-the-moon-landings-really-did-occur-Since-there-are-many-conspiracy-theories-suggesting-that-they-were-faked-what-proves-that-they-were-real/answer/Richard-Johnson-821
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åtminstone det argumentet som fick mig att under några år vara ”bluffan-

hängare”, ett begrepp jag i fortsättningen kommer att använda om dem som 

hävdar att vi aldrig landade på Månen.   

  Michael Zazzio menar i sin artikel i 2000-Talets Vetenskap nr 2/2019 att 

”bluffteorin” sannolikt är Sanningen. Ett av hans argument är just strålningen 

från Van Allenbältena. Ett annat är de konstiga bilderna och filmerna, med 

mera. Jag vill därför börja med att titta lite närmare på Van Allenbältena. 

 

Van Allenbältena 

Zazzio menar att det inte ska gå att resa igenom de mycket radioaktiva Van 

Allenbältena. År 1958 upptäckte Dr. James Van Allen en samling partikelmoln 

med hög energi omkring 40,000 kilometer från Jorden. De kom att kallas Van 

Allen-bälten. Dessa bälten har länge varit kända som "dåliga nyheter" för 

satelliter och astronauter, med potentiellt dödliga konsekvenser om man 

tillbringar alltför lång tid i dem. Apollo-astronauterna reste genom några av 

dessa bandregioner, eftersom månens bana ligger längs den snabbaste resvägen 

från Jorden, vilket visas med den svarta linjen på bilden till höger.  

 
Bilderna är hämtade från NASAs lärarguide 

 

Människor skulle enligt ”bluffanhängarna” inte kunna ta sig levande igenom 

bältena. Enligt de beräkningar som redovisas i NASA:s lärarguide tog det 52,8 

minuter att ta sig igenom bältet.4 De olikfärgade fälten gav olika doser av 

radioaktivitet. Enligt de stråldosimetrar som bars av Apollo-astronauterna var 

deras totala dos för hela resan till månen och tillbaka inte mer än ”2 rads”. Allt 

enligt NASAs lärarguide. Så jag fick Googla på ”rad” för att försöka förstå, men 

hittar ingen för mig begriplig förklaring. Så mycket förstod jag dock att 

strålningen var ett avsevärt mindre hot än ”bluffanhängarna” hävdar.  Jag har 

läst flera böcker av rymdforskare och alla beskriver Månlandningarna som 

självklara och endast en nämner över huvud taget strålningen och menar att den 

inte var något problem. 

                                                 
4 En lärarguide NASA-guide med uppgifter finns på en sida. The Deadly Van Allen Belts? -   - 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/SMIII_Problem7.pdf 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/SMIII_Problem7.pdf
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  En expert på rymdfrågor är Billy Carson driver sidan 4biddenknowledge 

där han presenterar många videor om teman kopplade till rymdforskningen. Han 

skrev i januari 2019 en mycket intressant artikel, “Yes, we went to the Moon and 

Yes, we lied about it!!!”5. Där tar han bland annat upp Van Allen-bältena och 

presenterar en video där forskaren Paul Shillito som driver Youtubekanalen 

Curious Droid berättar om hur astronauterna kunde ta sig igenom bältena. Jag 

kan använda hans korta kärnfulla sammanfattning: ”Varför gå igenom dem när 

man kan gå omkring dem?” Jag hänvisar till artikeln och till videon ”How did 

Apollo deal with the Van Allen radiation belts?”6 Bilden är från artikeln. 

 

  I en intressant video som publicerades den 21 juli 2015 och som används 

som argument av ”bluffanhängarena” visar Kelly Smith, en NASA-ingenjör, att 

man måste lösa problemen med Van Allen-bältena innan man kan ge sig ut i 

rymden. Det är liknande märkliga publikationer som stärker ”bluffanhängarnas” 

tro. Att jag nämner datumet när videon publicerades beror på att videon 

sannolikt skapades dagen innan, d.v.s. den 20 juli och att 20 juli är ett datum 

som ofta återkommer på olika sätt när det gäller Apolloprogrammet. Zazzio 

berättar om Smith i sin artikel. Smith visar pedagogiskt på en ”glass board” vad 

som behöver göras.7 Varför sprider NASA isåfall den typen av desinformation? 

  En intressant ”biuppgift” Kelly Smith förmedlar i videon är att nästa 

generations rymdskepp kallas Orion. Apollo 16s månlandare hette Orion. Orion 

har stor betydelse i ockulta sammanhang. Den är en av stjärnhimlens bäst kända 

stjärnbilder.   
  Richard Hoagland och Mike Bara har i sin bok ”Dark Mission - The 

Secret History of NASA” (2009) ingående berättat den fascinerande historien om 

maktkamper inom NASA, om ockultism, om helig geometri och magiska siffror, 

om maktbehov och om mångårig planering när det gäller rymdforskningen och 

                                                 
5 Yes, we went to the Moon and Yes, we lied about it!!!  – Billy Carson - 19 januari 2019 - 

https://www.4biddenknowledge.com/blog/yes-we-went-to-the-moon-and-yes-we-lied-about-it 
6 Paul Shillito berättar - How did Apollo deal with the Van Allen radiation belts? - 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lNiscigIgBc  
7 NASA engineer admits they can’t get past the Van Allen Belts - 

https://www.youtube.com/watch?v=4O5dPsu66Kw&t=24s - Publicerades den 21 juli 2015. 

https://www.4biddenknowledge.com/blog/yes-we-went-to-the-moon-and-yes-we-lied-about-it
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=lNiscigIgBc
https://www.youtube.com/watch?v=4O5dPsu66Kw&t=24s
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planeringen av Apolloprogrammet.8 De berättar om de nazistiska forskare som 

hämtades över efter WWII genom Operation Paperclip, bland andra raketfors-

karen Werner von Braun, som fick en mycket betydelsefull uppgift inom 

Apolloprogrammet. Nazisternas ockulta engagemang har beskrivits av många 

författare.  

  Hoagland och Bara kommer fram till att de som planerat Apollopro-

grammet bland annat har styrts av en uråldrig egyptisk kosmologi. De har också 

fått bekräftat kopplingen mellan de egyptiska gudarna ”Orion-Osiris” och 

planering och genomförande av rymdforskningen. Det är fem stjärnor som hade 

betydelse, bland andra de tre stjärnorna i Orions bälte, som till och med finns 

med i Apollo-programmets logga. Bältet representerar guden Osiris.9  

 
  

Michael Zazzio nämner i förbigående att Buzz Aldrin skötte landningen av 

månlandaren på Apollo 11, men det är en uppgift jag inte sett någon annanstans 

och Zazzio har inte angett någon källa. Tvärtom har jag läst både i Buzz Aldrins 

egna böcker och i andra källor att Aldrin beundrade Neil Armstrong för att han 

tog över automatiken och hur han framgångsrikt manuellt tvingades ändra 

landningsplats på grund av att den tidigare utvalda såg farlig ut. Det var en stor 

krater, ”stor som en fotbollsplan”, berättar Armstrong i en intervju – och detta 

med bara några sekunders bränsle kvar. Detta berättas i flera artiklar, bland 

annat i den nyligen publicerade artikeln ”Moon landing bombshell: The daring 

move Neil Armstrong performed after emergency alarm”.10 I flera dokumentärer 

berättar personalen i Houston att dom höll andan under Armstrongs modiga 

”problemlösning” och när han hade sagt: ”Eagle has landed” meddelade att de 

nu ”kunde andas igen”.  

  I och med den aktuella 50-årsdagen publiceras nu ganska mycket material 

både på TV och på nätet, bland annat en kort intervju med Neil Armstrong från 

2005, när han var 75 år gammal.11 Jag ber läsaren lyssna noggrant och känna 

                                                 
8 Se min artikel om Hoaglands och Baras bok - http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-

The_Secret_History_of_NASA.pdf 
9 Osiris and Orion - http://www.legon.demon.co.uk/osirion.htm  
10 Moon landing bombshell: The daring move Neil Armstrong performed after emergency 

alarm – Callum Hoare – 22 juni 2019 -  

https://www.express.co.uk/news/science/1143743/moon-landing-neil-armstrong-emergency-

alarm-eagle-module-apollo-11-spt  
11 The moon landing at 50: Neil Armstrong in his own words 

http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
http://www.piahellertz.com/Dark_Mission-The_Secret_History_of_NASA.pdf
http://www.legon.demon.co.uk/osirion.htm
https://www.express.co.uk/news/science/1143743/moon-landing-neil-armstrong-emergency-alarm-eagle-module-apollo-11-spt
https://www.express.co.uk/news/science/1143743/moon-landing-neil-armstrong-emergency-alarm-eagle-module-apollo-11-spt
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efter om den mannen är en lögnare eller om det han berättar är sant. Även en 

videointervju med Neil Armstrongs två söner Eric och Mark om deras minnen 

och upplevelser har nyligen lagts ut.12  

  I skrivande stund, den 16 juli 2019, berättar SVTs nyheter att det är ett 

enormt stort firande just nu eftersom det är exakt nu som Apollo 11 sköts upp 

för 50 år sedan. De astronauter som fortfarande lever, bland andra Mike Collins 

och Buzz Aldrin från Apollo 11 var närvarande. Både Collins och Aldrin 

intervjuades i programmet. Buzz Aldrin är nu 89 år gammal. Om 

Månlandningen vore en bluff, skulle detta hända då – år efter år efter år, med 

extra stora evenemang på jämna år? 

  400,000 personer var anställda för att utveckla och genomföra Apollo-

programmet och det kostade $150,000,000,000 (150 miljarder dollar) i dagens 

penningvärde.13 
 

Många fotografier och filmer är från Jorden 
Michael Zazzio beskriver de brister man kan se på fotografier och filmer, vilket 

många ”bluffanhängare” genom åren tagit upp som bevis för att dessa är gjorda 

på Jorden och att vi därför aldrig reste till Månen. Det handlar om skuggor, den 

vajande flaggan, om en kvarglömd flaska, om saknade stjärnor, med mera. Det 

är helt klart idag att många filmer och bilder tagits på Jorden, dels i studio och 

dels i ett månliknande ökenlandskap utanför Las Vegas. UFO-forskaren Steven 

Greer berättar bland annat i en föreläsning att ”Vi åkte till Månen, men filmerna 

var fejkade”.14  

  Vad jag förstått av de källor som förklarat detta så fanns det två anled-

ningar, dels det som Steven Greer berättar om, att man ville försäkra sig om att 

det fanns lämpligt bildmaterial tillgängligt som snabbt kunde visas på TV för 

skattebetalarna och dels för att man ville undvika att visa bilder som tagits av 

astronauterna själva och som man inte ville förmedla till allmänheten. Det 

handlade om de filmer och bilder som kunde innehålla information som NASA 

ville hemlighålla, exempelvis att det fanns byggnader och strukturer på Månens 

baksida,15 samt bilder på ”utomjordingar” och UFOn, vilket bland andra även 

Steven Greer berättar om.  

  Det dyker numera upp fler och fler avslöjande videor och bilder på nätet, 

                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=rvmFeJu4maU  

Intervjun gjordes år 2005. Publicerades 14 juli 2019 
12 Neil Armstrong's Children Reflect On Their Father's Journey To The Moon | Studio 10 - 

Publicerades den 11 okt. 2018 - 10 min. - https://www.youtube.com/watch?v=Tmc9P891qRA 
13 Apolloprogrammet - http://www.robotbyn.se/rymdfart/apollo/index.html 
14 Dr. Steven Greer : We DID go to the Moon - But the Footage was Fake - 

https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY&t=188s 
15 Se exempelvis – ”Baser på Månen” - 

https://oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/5bb6529f8e0e747dda27fd12-baser-pa-

manen 

https://www.youtube.com/watch?v=rvmFeJu4maU
https://www.youtube.com/watch?v=Tmc9P891qRA
http://www.robotbyn.se/rymdfart/apollo/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY&t=188s
https://oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/5bb6529f8e0e747dda27fd12-baser-pa-manen
https://oforklaradefenomen.ifokus.se/discussions/5bb6529f8e0e747dda27fd12-baser-pa-manen
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bland annat denna, ”Aliens on the Moon: The Truth Exposed”.16 Richard 

Johnson beskriver i den tidigare nämnda artikeln att ”bluffanhängarna” påstår att 

kulisser målats av speciellt kunniga Hollywoodkonstnärer, men Johnson visar att 

de 3D-data som samlats in av LRO-satelliter17 matchar exakt de konturer som 

fanns på astronauternas egna bilder. Så alla bilder var inte fejk. 

  Donna Hare, som arbetade på NASA:s fotolaboratorium har avslöjat att 

hon hade kollegor som retuscherade månbilderna och därmed tog bort fenomen 

som skulle ha avslöjat UFOn och strukturer på Månen.18 
   Jim Lovel på Apollo 8 som bara snurrade runt Månen några gånger 

berättade med kodord för Houston att ”Vi kan informera om att Santa Claus 

faktiskt existerar!” ”Santa Claus” var kodord för utomjordingar. Det var Apollo 

8 som på juldagen läste ur Bibelns Första Mosebok för en andäktigt lyssnande 

jordmänsklighet: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande 

svävade över vattnet”. Jag är övertygad om att det blev ett oförglömligt 

ögonblick för framförallt amerikanarna. 

  Även Buzz Aldrin har berättat att Apollo 11 följdes av UFO.19 Neil 

Armstrong berättade för sina närmaste enligt uppgift av Steven Greer att kratern 

där Apollo 11 landade var ”crowded” av rymdskepp.20 Detta berättar också 

rymdforskaren William Tompkins i intervjuer och i sin bok ”Selected by 

Extraterrestrials - My life in the top secret world of UFOs, think-tanks and 

Nordic secretaries” (2016).21 Han såg med egna ögon vad Apollo 11-

astronauterna mötte på Månen i den TV som fanns i ”the Secret Room” där han 

och hans medarbetare satt. Han tecknade även av det han såg, en teckning han 

publicerade i sin bok. I en intervju avslöjar han att en del av bilderna och 

ljudöverföringen vid månlandningarna som distribuerades ut över hela världen, 

fungerade som en distraktion för att dölja vad astronauterna verkligen upplevde i 

rymden och på månen.22 

                                                 
16 ”Aliens on the Moon: The Truth Exposed”- https://www.gaia.com/video/aliens-moon-

truth-exposed?fullplayer=preview  
17 LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter - är en amerikansk rymdsond som sköts upp den 18 

juni 2009 för att undersöka månen. Med på raketen fanns även Lunar Crater Observation and 

Sensing Satellite. (Wikipedia) 
18 The NASA Conspiracy - Donna Hare, NASA contractor / Disclosure Project Witness 

Testimony Archive - https://www.youtube.com/watch?v=jR6WcSk6zn8  
19 EXCLUSIVE: Buzz Aldrin Confirms UFO Sighting in Syfy's 'Aliens on the Moon' - 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNkmhY_ju8o  
20 Dr. Steven Greer : We DID go to the Moon - But the Footage was Fake - 

https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY&t=33s   
21 Se min artikel om William Tompkins bok på min Boksida - 

http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf.  
22 Secrets of the Apollo Missions - Cosmic Disclosure with David Wilcock 

April 4, 2017   Guest: Corey Goode, William Tompkins 

https://www.quora.com/profile/Richard-Johnson-821
https://www.quora.com/profile/Richard-Johnson-821
https://www.gaia.com/video/aliens-moon-truth-exposed?fullplayer=preview
https://www.gaia.com/video/aliens-moon-truth-exposed?fullplayer=preview
https://www.youtube.com/watch?v=jR6WcSk6zn8
https://www.youtube.com/watch?v=ZNkmhY_ju8o
https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY&t=33s
http://www.piahellertz.com/Selected_by_Extraterrestrials.pdf
https://www.gaia.com/series/cosmic-disclosure
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  En bild som kom att bli enormt betydelsefull för miljörörelsen på Jorden är 

tagen av Bill Anders på Apollo 8, den s.k. ”The Blue Marble” (”Blå kulan”).23 

Bilden spreds och kom att väcka mycket starka känslor för att vi måste vara 

rädda om denna lilla kula, vår enda Jord. Michael Zazzio menar i sin artikel att 

bilden inte är tagen av nån astronaut utan är ett bildkollage. Jag hittar ingen 

referens i hans artikel om i vilken källa han hämtat uppgiften.  

  Forskaren Frank White intervjuade 30 astronauter som hade sett Jorden 

utifrån, från Månen eller från rymdstation. Alla berättade om den starka andliga 

effekt som synen inneburit för dem. White myntade begreppet ”översikts-

effekten” i sin rapport ”The Overview Effect: Space Exploration and Human 

Evolution” (1987).  

 

 

                                                 

https://www.gaia.com/video/secrets-apollo-missions-william-tompkins 
23 Apollo 8’s ‘Earthrise’ Photo Changed Our Understanding of Our Place in the Universe. 

Here’s the Story Behind the Picture -  

https://time.com/5479821/earthrise-picture-history-apollo-8/ 

https://www.gaia.com/video/secrets-apollo-missions-william-tompkins
https://time.com/5479821/earthrise-picture-history-apollo-8/
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Månstenarna 
Månstenarna som flera Apolloresenärer tog med sig hem kom inte kom från 

Månen enligt Zazzio. Jag saknar källhänvisning. Enligt flera källor tog flera 

astronauter med sig stenar tillbaka till Jorden, men det var framförallt Apollo 17, 

som var den enda Apolloresan som hade en civil forskare med sig, geologen 

Harrison H. "Jack" Schmitt. Han hade som sin uppgift att ta hem sand, grus 

och stenar.  

  Enligt Wikipedia samlade Apollo 15 in 77 kilo sten och sand. Totalt tog de 

sex resorna hem 382 kg sten och grus.24 Apollo 15 hittade den så kallade 

”Genesis Rock” (Uppkomststenen), en sten som har uppskattats vara 4 miljarder 

(4 tusen miljoner) år gammal.25 Den hittades ovanpå en piedestal, "som om den 

hade väntat på någon som skulle hämta den".26 Dave Scott och Jim Irwin på 

Apollo 15 var medvetna om provets potentiella värde, så de var noga med att 

fotografera den både före och efter det att de plockat upp den.  

                    
                                  Genesis Rock (Uppkomststenen) 

En obemannad sovjetisk månraket hämtade stenar mellan åren 1970 och 1976. 

De undersöktes och jämfördes med dem som astronauterna tog med sig.27 

Hade sex på ”Månen” – En tragikomisk historia 

Den 20 juli 2002 (sic! för datumet), den 33.e årsdagen av Apollo 11s besök på 

Månen, arresterades tre personer i Orlando, Florida, för att de stulit ett kassaskåp 

på 300 kg från ett laboratorium vid Johnson Space Center i Houston som 

innehöll månstenar m.m. från alla Apolloresorna som skulle studeras närmare. 

En praktikant på NASA hade ”lovat ta ner Månen till sin flickvän” och 

bestämde sig för att realisera löftet eftersom han hade den unika möjligheten. 

Han lyckades bryta sig in och stjäla kassaskåpet och öppnade det. Sen bredde 

                                                 
24 Moon Rooks - https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html 
25 Genesis Rock - https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html 
26 Erickson, Jim (2013) Water found in the Apollo 15 Genesis Rock - 

http://lunarnetworks.blogspot.com/2013/02/water-found-in-apollo-15-genesis-rock.html   
27 Moon Rooks - https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genesis_Rock
https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html
https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html
http://lunarnetworks.blogspot.com/2013/02/water-found-in-apollo-15-genesis-rock.html
https://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/35-moon-rocks.html
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han och flickvännen ut stenarna och ”hade sex på Månen.”28 Det har till och 

med skrivits en bok om händelsen, ”Sex on the Moon” (2012) av Ben Mezrich. 

Mannen fick 100 månaders fängelse, vilka han använde till avancerade studier. 

  En av de stenar Harrison Schmitt plockade upp från Månen kallade han 

”the Goodwill Rock” och tillägnade den all världens barn.29 En annan sten som 

påstås ha skänkts av Apollo 11-astronauterna till den tidigare premiärministern i 

Holland Willem Drees kort efter hemkomsten 1969, visade sig dock vid 

undersökning år 2009 vara en bit förstenat trä, vilket Zazzio nämner i sin 

artikel.30 Varifrån den kom har jag inte hittat någon förklaringen till. USA 

skänkte månstenar till fler än 100 länder som en ”goodwill”-gest, vilket har glatt 

många forskare i dessa länder. Denna nyhet förstärkte ”bluffanhängarnas” 

övertygelse om att allt var en bluff. Så värdefulla saker kan man väl bara inte 

skänka bort på det sättet? I en liten artikel kanske det finns en förklaring. Bland 

annat berättar  .31 Det var alltid mycket små stenar. 

 

   
Till höger är de rätta månstenarna som gavs till Holland av USA, inkapslade i plast. Till 

vänster är den falska stenen. 

 

                                                 
28 How an Intern Stole NASA's Moon Rocks – Carmel Hagen – 6 maj 2009 

https://gizmodo.com/how-an-intern-stole-nasas-moon-rocks-5242736  

Se också 6 Frågor Med Mannen Som Hade Sex På Månen 
https://sv.wordssidekick.com/6-questions-with-man-who-had-sex-on-moon-20315 
29 Reed, Christina (2002) Moon rocks for sale! - 

http://www.geotimes.org/sept02/NN_moon.html   
30 Fake Dutch 'moon rock' revealed - 28 August 2009 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8226075.stm 

Se också 'Moon rock' given to Holland by Neil Armstrong and Buzz Aldrin is fake -  

https://www.telegraph.co.uk/news/science/space/6105902/Moon-rock-given-to-Holland-by-

Neil-Armstrong-and-Buzz-Aldrin-is-fake.html 
31 Moon Hoax Debunked – Paulo Attivissimo - 

http://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/98-how-come-moon-rock-donated-to.html  

https://gizmodo.com/how-an-intern-stole-nasas-moon-rocks-5242736
https://gizmodo.com/how-an-intern-stole-nasas-moon-rocks-5242736
https://sv.wordssidekick.com/6-questions-with-man-who-had-sex-on-moon-20315
http://www.geotimes.org/sept02/NN_moon.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8226075.stm
https://www.telegraph.co.uk/news/science/space/6105902/Moon-rock-given-to-Holland-by-Neil-Armstrong-and-Buzz-Aldrin-is-fake.html
https://www.telegraph.co.uk/news/science/space/6105902/Moon-rock-given-to-Holland-by-Neil-Armstrong-and-Buzz-Aldrin-is-fake.html
http://www.moonhoaxdebunked.com/2017/07/98-how-come-moon-rock-donated-to.html


10 

 

Allt pekar på att det kan ha varit en bluff som genomförts av två holländska 

konstnärer år 2006. NASA har aldrig bekräftat "stenen" (det finns inga 

dokument som spårar dess ursprung). Den är som nämnts alldeles för stor för att 

vara ett donerat månprov och dess bakgrundshistoria är obegriplig, skriver 

författaren. Den var enligt uppgift donerad privat år 1969 till en premiärminister 

som gått i pension i stället för att, som vanligt, ges till en företrädare för den 

dåvarande nederländska regeringen. Riktiga donerade månstenar inkapslades i 

genomskinlig plast.   

 

Förbjudna att berätta 
Michael Zazzio nämner att Neil Armstrong i slutet av sitt liv sagt något om att 

”det fanns något som var kopplat till rymdfärderna och som var dolt för 

mänskligheten”. Enligt flera källor var astronauterna absolut förbjudna att 

berätta om mötet med utomjordingarna på Månen samt om de strukturer och 

byggnader man såg på Månens baksida. Detta blev psykiskt mycket svårt för 

flera av astronauterna. Neil Armstrong isolerade sig. Han sa vid nåt tillfälle att 

han och hans familj skulle komma att råka mycket illa ut om han berättade, 

vilket Steven Greer förmedlade i den föreläsning jag nämnde tidigare.  

  Buzz Aldrin började dricka större mängder alkohol än tidigare och allt 

oftare och blev djupt alkoholiserad. Till slut tog han hjälp av ett 12-stegs-

program för att kunna sluta, vilket han berättar öppet och ingående om i sin 

självbiografiska bok ”Magnificent Desolation – The Long Journey Home From 

the Moon” (2009). ”Magnifik ödslighet” var den starka känsla Buzz Aldrin 

kände när han gick på Månen. I sin andra bok ”No Dream Is Too High – Life 

Lessons From a Man Who Walked on the Moon” (2016) berättar han 

entusiastiskt om sina nya drömmar. Han vill bland annat inspirera till turistresor 

till Mars. Aldrin fyllde 89 år i januari 2019. Det är intressant att han är 

svenskättling, från Värmland.32 

 

Attackerna mot astronauterna  

Zazzio skriver i sin artikel att Youtube är ”fullt med filmer” som lägger fram 

bevis för att NASAs version av Apolloprogrammet inte stämmer. Det finns 

filmer och inlägg som förlöjligar astronauterna. Ett exempel har rubriken ”Neil 

Armstrong admitting they've never been to the moon” där man med teknikens 

hjälp gör Armstrongs uttalanden förvrängda och påstår att han sa att de aldrig 

                                                 
32 Månvandraren Buzz Aldrins svenska förfäder - http://blogg.slaktingar.se/manvandraren-

buzz-aldrins-svenska-forfader/ 

http://blogg.slaktingar.se/manvandraren-buzz-aldrins-svenska-forfader/
http://blogg.slaktingar.se/manvandraren-buzz-aldrins-svenska-forfader/
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var till Månen.33 Jag undrar vilka som ägnar sig åt den typen av karaktärsmord 

och förlöjliganden – och varför? 
 I en intervju på Youtube blir Aldrin konfronterad av reportern och filmaren 

Bart Sibrel, som gjorde filmen ”A Funny Thing Happened on the Way to the 

Moon” (2013). Intervjun är pinsamt avslöjande eftersom den visar hur 

”bluffanhängaren” Sibrel bemöter och kränker Aldrin i en intervju där han i 

huvudsak verkar vilja provocera Aldrin och få stöd för de teser han för fram i sin 

skeptiska film.34 Aldrin trodde att det var en seriös journalist som vill skriva om 

publiceringen av hans nya bok när han ställde upp på att möta honom och han 

blir besviken och arg på filmaren när han inser bluffen. Enligt Buzz Aldrin blev 

han lurad till hotellet Beverly Hills den 9 september 2002 där Sibrel påstod att 

Aldrin skulle delta i en intervju i ett TV-program om rymden för japanska barn. 

Sibrel begärde vid samma tillfälle att Aldrin skulle svära på Bibeln att han varit 

på Månen. Aldrin blev arg och gick därifrån. Sibrel och hans TV-team följde 

efter honom och kallade honom för ”feg, en lögnare och en tjuv” och filmade 

hela tiden.35 Aldrin blev ändå argare och knuffade till Sibrel, som sen anmälde 

Aldrin för misshandel, men fallet lades ner eftersom vittnen berättade att Sibrel 

provocerat Aldrin. Aldrin berättar ingående om detta i sin bok ”Magnificent 

Desolation”. Sibrel konfronterade flera astronauter på samma provocerande sätt, 

som naturligtvis också reagerade negativt när att han påstod att de aldrig landat 

på Månen.36 

  I en av kommentarerna till videon skriver en anonym person, Riley, ett 

mycket tankeväckande inlägg: ”Buzz skulle kunnat ringa och den här killen 

skulle totalt försvinna om det varit för 20 år sedan. Buzz är 33e gradens 

frimurare. De brukar ha muskler. Fantastiskt hur Buzz nu verkar stå på egna 

ben. Frimurarna har förlorat makten över honom. Alla de kraftfulla vita 

männen... har alla dött bort. Världen är en annorlunda plats nu” (min övers.). 

  På senare tid har det också florerat en videosnutt där ”bluffanhängare” 

påstår att Buzz Aldrin erkänner för en 8-årig flicka att de aldrig åkte till 

Månen,37 men om man lyssnar på hela intervjun så frågar flickan varför de inte 

åkte tillbaka till Månen och Aldrin svarar att även han undrar över det, men att 

                                                 
33 Neil Armstrong admitting they've never been to the moon - Publicerades den 30 okt. 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=k1ZozMml7IU 
34 Buzz Aldrin interview – publicerades den 1 maj 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=gUOAmFMGLqE 
35 Ex-astronaut escapes assault charge - 21 september 2002, BBC News 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2272321.stm  
36 Confrontation with Buzz Aldrin – Wikipedia om Bart Sibrel - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Sibrel#Confrontation_with_Buzz_Aldrin  
37 AstroNot Buzz Aldrin Admits NASA Never Went To The Moon – 25 juli 2018 – 2 minuter - 

https://www.youtube.com/watch?v=_rr_PAL8iwM  

https://www.youtube.com/watch?v=k1ZozMml7IU
https://www.youtube.com/watch?v=gUOAmFMGLqE
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2272321.stm
https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Sibrel#Confrontation_with_Buzz_Aldrin
https://www.youtube.com/watch?v=_rr_PAL8iwM
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det nog berodde på att det inte fanns pengar för det.38 Aldrin kunde inte berätta 

sanningen i den situationen.  

  Det är alltid intressant att se hur man klipper ut inslag ur sitt sammanhang 

för att stödja sin tes och hur man väljer att läsa, höra och tolka utifrån den 

övertygelse man valt. 
 

Hur uppstod ”bluffteorin”? 

Den fråga jag burit med mig under mina ”månstudier” har varit ”vem tjänar på 

’bluffteorin’” om det är så att vi faktiskt landande på Månen under 

Apolloprojektet och hur har teorin uppstått? Så småningom fick jag en intressant 

förklaring. 

  Av alla fantastiska historier som Richard Hoagland berättar om i sin bok 

”DARK MISSION – The Secret History of NASA” handlar av dem om en 

papperspamflett som delades ut till journalister och andra som skulle delta i en 

presskonferens omkring Apollo 11 och månlandningen. Det var den 22 juli 

1969, d.v.s. ett par dagar innan astronauterna landade på Jorden igen.  

  Hoagland deltog som reporter för Walter Cronkit,  den kände 

amerikanske Tv-journalisten som var mest känd som nyhetsankare på CBS 

Evening News under 19 år, så han såg vad som hände med sina egna ögon. En 

man som var klädd i jeans och en lång regnrock placerade ”något” på varje stol i 

rummet. Han hade sällskap av en mera konventionellt klädd man från JPL, 

NASAs Jet Propulsion Laboratory, ett ledande centrum för robotutforskning av 

solsystemet. Denne var Frank Bristow, som var chef för JPL:s pressenhet. 

Hoagland undrade vad denne chef hade att göra med den udda personen på den 

här platsen?  

  Bristow förde sedan den regnrocksklädde mannen ut till de väntande 

journalisterna och reportrarna. Alla fick samma pamflett, även Hoagland. Ur 

papperet föll en liten gul och silvrig amerikansk flagga. När han läste det som 

stod där kunde han inte tro sina egna ögon. Där stod det att ”NASA just hade 

bluffat hela Apollo 11s månlandning… på en filmad plats i Nevada!” (Hoagland 

& Bara, s.69) (min övers.). 

  Hoagland och många andra veteraner bland reportrarna kastade pamfletten 

i papperskorgen ”men det hade såtts ett frö” (a.a. s. 70). I backspegeln förstod 

dock Hoagland att detta var en PsyOp, en psykologisk operation. Frank Bristows 

uppgift var att försäkra sig om att alla reportrarna hade sett texten. Den lilla 

flaggan fungerade som en minnestrigger som skulle påverka minnet över tid. 

NASA ville med denna strategi plantera idén om att ”månlandningen var en 

                                                 
38 Zoey interviews Buzz Aldrin – 15 september 2015 – 17 minuter - 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4UP6nRMuGs  

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
https://www.youtube.com/watch?v=Y4UP6nRMuGs
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bluff”. Det skulle fungera som en reservplan ifall det skulle börja avslöjas vilka 

som var de egentliga orsakerna till att resorna till Månen faktiskt genomfördes. I 

förbigående nämner Hoagland att den verkliga orsaken till att man ville till 

Månen var dels att undersöka strukturerna och dels att få ta tillbaka objekt från 

Månen som nazisterna kände till och som kan ha blivit lämnade där av deras 

egna förfäder (a.a. s. 324). Undrar om vi kommer att få veta om astronauterna 

lyckades med uppdraget?    

  Hoagland berättar att Fox, den ”ärliga och balanserade” stationen 

aktiverade denna minnestrigger år 2001 med ett specialprogram, ”Did We Land 

on the Moon?” Programmet finns på YouTube där det publicerades år 2013.39 

  Jag lyssnade på en intervju med Richard Hoagland på Project Camelot.40 

Det är en tretimmarsintervju uppdelad på tre avsnitt. I det andra avsnittet 

berättar han mycket om månfärderna. Han berättar även där om händelsen med 

pamfletten på presskonferensen. I pamfletten stod det att allt filmmaterial var 

skapat i filmstudio och att hela Apolloprogrammet var en bluff. Mannen var 

anställd av NASA. Enligt Hoagland betyder det att NASA själv startade 

”bluffryktet” redan innan astronauterna hade kommit hem. Varför? Hoaglands 

svar är ”inoculation” vilket betyder ungefär ”vaccinering”, ”inympning” med 

mera på svenska. Varför? Hoaglands svar verkar innebära att NASA inte ville 

att det skulle komma ut till allmänheten att astronauterna hittat tecken på liv, 

strukturer och fenomen på Månen. Om man hade fått frågor på det skulle man 

inte kunna svara på dem. Det var information som skulle skapa problem på 

många sätt. Därför valde man istället att tiga, ljuga, dölja, desinformera och 

skapa förvirring.  

  Hoagland berättar också om en teknik som fanns redan då, att man faktiskt 

kunde sudda ut minnet hos människor. Han menar att Aldrin och Collins och 

många andra astronauter fick sina minnen utraderade, vilket Aldrin enligt 

Hoagland antyder i sin biografi. Aldrin hade problem med att förklara och förstå 

varför han minns så lite från färden. I sina böcker har han en medförfattare. Kan 

han ha fått hjälp med att plocka fram minnen, undrar jag? Det finns ju psykolo-

giska tekniker även för detta.  

  En parentetisk uppgift som publicerades i april i år var att några forskande 

rymdentusiaster intresserat sig för den avföring som Apolloastronauterna 

lämnade efter sig på Månen för att minska lasten på vägen tillbaka till Jorden. 

Under de sex Apollouppdragen lämnades 96 påsar med mänsklig avföring på 

                                                 
39 Fox Documentary: Did We Land on the Moon? - 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v5ZwUX0uRZE 
40 Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 2 of 3 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sto4F2vBZg   

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v5ZwUX0uRZE
https://www.youtube.com/watch?v=3Sto4F2vBZg


14 

 

Månen. Nu vill de studera de påsar som ska samlas in för att se hur mikrober 

och bakterier inuti har överlevt eller anpassat sig.41 

En bok som avslöjar ”bluffteorierna” 

I skrivande ögonblick, den 16 juli 2019 får jag veta att det publicerats en bok 

som ingående går igenom alla de argument som ”bluffanhängarna” använder sig 

av, ”Moon Hoax: Debunked” (2013) (”Månbluffen avslöjad”). Paolo 

Attivissimo är en brittisk-italiensk vetenskapsjournalist, en livslång 

rymdentusiast och bidragsgivare till den intressanta NASA Apollo Lunar Surface 

Journal, som är en helt fantastisk kunskapskälla när det gäller samtliga 

Apolloresor.42 Författaren har gjort ett enormt arbete med att gå igenom alla 

argument som ”bluffanhängarna” fört fram under de decennier som gått. Han 

har undersökt dem och avslöjat vad som ligger bakom. Jag har bara hunnit 

bläddra och skumma, men har beställt boken eftersom jag inte gärna läser för 

mycket på skärm.  

  
                                                     Buzz Aldrin och Paolo Attivissimo 2017 

 

  Jag nämnde inledningsvis att jag själv under några år var en ”bluffan-

hängare”. Uppvaknandet för mig blev när jag läste ett antal rymdforskares 

böcker och alla hanterade månlandningen som något självklart. Ingen 

ifrågasatte. Det blev så utmanande att jag till slut själv var tvungen att studera 

frågan, vilket resulterade i att jag blev övertygad om att vi faktiskt landat på 

Månen, flera gånger, och jag skrev en 40-sidig artikel som ligger på min 

Boksida tillsammans med en 9-sidig referens- och källhänvisning.43 I dagsläget 
                                                 
41  SPACE SHOCK: Buzz Aldrin’s POO could be the key to ALIEN life 

https://www.express.co.uk/news/science/1109876/buzz-aldrin-apollo-missions-alien-life-poo-

nasa-moon-space-news  
42 NASA Apollo Lunar Surface Journal - https://www.hq.nasa.gov/alsj/ och 

https://www.hq.nasa.gov/alsj/main.html 
43 Månlandningen – Har vi landat eller inte? - 

http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf 

https://www.express.co.uk/news/science/1109876/buzz-aldrin-apollo-missions-alien-life-poo-nasa-moon-space-news
https://www.express.co.uk/news/science/1109876/buzz-aldrin-apollo-missions-alien-life-poo-nasa-moon-space-news
https://www.hq.nasa.gov/alsj/
https://www.hq.nasa.gov/alsj/main.html
http://www.piahellertz.com/Manlandningen.pdf
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vet jag inte vad som skulle få mig att ändra uppfattning igen. Det kanske skulle 

vara att Buzz Aldrin personligen erkände för mig att de aldrig var där. NASAs 

uttalanden litar jag inte på. De mest trovärdiga källorna för mig är Buzz Aldrin, 

Neil Armstrong, Eugene Cernan (siste mannen på Månen, vars självbiografi 

jag också läst), William Tompkins, Robert Wood, Richard Hoagland, Mike 

Bara, Len Kasten, Michael Salla, Maurice Chatelain, David Wilcock, David 

Icke, med flera.  

  En av dem skrev någonstans att det måste ha varit bra mycket enklare att 

genomföra Apolloresorna än att ljuga om dem och försöka levandehålla lögnen 

år efter år.  

  Det blir en spännande vecka med alla program på TV och inlägg på Nätet. 

Det finns källor som menar att vi redan åker till Månen igen och även till Mars 

och att vi faktiskt samarbetar med ”utomjordingar” med vars hjälp vi även rört 

oss utanför vårt solsystem till en annan galax – men det är en helt annan historia, 

som jag fortsätter studera.  

 
Den 16 juli 2019 samlades de åtta astronauter som fortfarande lever. Charlie Duke (Apollo 

16), Buzz Aldrin (Apollo 11), Walter Cunningham (Apollo 7), Al Worden (Apollo 15), Rusty 

Schweickart (Apollo 9), Harrison Schmitt (Apollo 17), Michael Collins (Apollo 11) och Fred 

Haise (Apollo 13).44 

                                                 

Referenser och källor - http://www.piahellertz.com/Manen%20-Litteraturlista.pdf  

Sen dess har jag läst och lyssnat på mer men inte hunnit uppdatera listan. 
44 Bilden hämtad från https://www.businessinsider.com/apollo-astronauts-50th-moon-landing-

anniversary-photos-2019-4?r=US&IR=T 

http://www.piahellertz.com/Manen%20-Litteraturlista.pdf
https://www.businessinsider.com/apollo-astronauts-50th-moon-landing-anniversary-photos-2019-4?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/apollo-astronauts-50th-moon-landing-anniversary-photos-2019-4?r=US&IR=T

