”Det outforskade livet
är inte värt att leva!”
Socrates

Månlandningen
– har vi landat eller inte?
Pia Hellertz - september 2018

Finns det något ämne så blivit så genomsyrat av mängder av motsägande
information och som det är på gränsen till omöjligt att faktagranska, som
Apolloprogrammet, d.v.s. resorna till Månen under åren 1969 till 1972? Under
några år har jag svängt från övertygelsen att vi varit där till övertygelsen att vi
inte varit där och tillbaka igen. Den första landningen ska ha gjorts den 20 juli år
1969, d.v.s. för 50 år sedan år 2019 - om den gjordes.
År 2013 publicerade Brage Norin, dr i teoretisk fysik, en tunn bok på cirka
50 sidor, ”Månboken - Ingen människa har nånsin satt sin fot på Månen”.1 Den
var så övertygande att jag för en tid förstod att vi aldrig landande på Månen. Jag
frågade Brage igen i samband med att min nya läsning startade våren 2018. Han
svarar i sitt mail den 26 augusti bland annat:
”Vi kan inte landa med en månlandare som är byggd för att kunna avfyras
som en uppstigningsraket (med folk ombord) som sedan ska dockas med
en farkost som roterar runt Månen - som efter dockningen ska lösgöra sig
från Månens dragningskraft och träffa Jorden mitt i prick - under exakt rätt
infallsvinkel och rätt hastighet - ...... - absolut inte sex gånger på raken för
femtio år sedan. Även om hela mänsklighetens existens stod på spel skulle vi inte
klara detta inom tjugo år - även om alla nationer samarbetade i det ödesdigra
projektet”.

Jag skrev också till författaren och filmaren Jüri Lina som är en sanningssökare på hög nivå och som genom sina breda språkkunskaper och sitt oändliga
tålamod tränger ner i de djupaste skrymslena av samhällslögner. I den
1

Boken finns på Nätet på Dolda Skolan på länken - http://doldaskolan.se/politiskalogner/manboken/. Något märkligt hände med detta dokument. Jag lyckades aldrig få
hyperlänkarna att fungera, så jag ger upp.
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fantastiska filmen ”Illusionernas labyrint” menar han att månlandningen är en
bluff. Jag mailade honom därför och frågade mer om detta och fick ett
innehållsrikt och logiskt svar. Bland annat angav han följande kritiska punkter
som bevis för att vi aldrig landade på Månen:
1. I vilket garage låg månbilen? Var fanns utrymme för månbilen på
månlandaren?
2. Idag kan man inte flyga till Mars på grund av den höga strålningen i van Allenbältet? Det måste lösas först, säger NASA. Hur löste man det år 1969?
3. Armstrong ville inte svära med sin hand på bibeln att han verkligen var på
Månen. Varför?
4. Kinesiska obemannade farkoster har inte hittat månbilen, den amerikanska
flaggan och astronauternas stövlar som skulle ha lämnats kvar på Månen på det
ställe amerikanarna påstås ha besökt.
5. Hur kommer det sig att månstenar härstammar från Jorden, eftersom det var
förstenat trä?
6. Man har ljugit om chemtrails. Varför skulle man inte ljuga om månlandningen?
7. Varför har man inte besökt Månen på nytt? På grund av rymdvarelserna?
Nonsens!

Han lovar också att ”I den nya filmen ’Den förfalskade världen’ (premiär i
september 2018) kommer vi att visa hur man förfalskade månlandningsbilderna
och annat material.” Den ser jag fram emot.
Men av någon anledning blev jag ändå nyfiken - igen. Jag hade nyligen
börjat läsa böcker av rymdforskare och UFO- och rymdintresserade författare,
bland annat på grund av ett nyuppväckt UFO-intresse2. Dessutom har jag lyssnat
på videointervjuer på Youtube och fick nya perspektiv och fakta. 3 Så jag
bestämde mig att försöka faktagranska utifrån mitt ”lekmannaperspektiv”. Jag är
inte naturvetare. Min akademiska bakgrund är social- och beteendevetenskap.
Jag är fil.dr. i socialt arbete och har arbetat 25 år som universitetslektor på
Socionomprogrammet på Örebro universitet. Jag är numera pensionär sen 10 år.
Så det är naturligtvis många områden jag har svårt att hänga med i, men jag gör
ändå ett försök, med risk för missförstånd ibland.
Richard Dolan skriver att det finns två typer av människor. 4 Dels de som
inte är intresserade av att gräva djupare i livets mysterier, utan vill ha ett enkelt
liv med hem, jobb och familj. Sen finns det de som drivs av att söka djupare och
djupare och inte är nöjda med de enkla svaren. Jag tillhör de senare.
Jag gör det enkelt för mig genom att i artikeln kalla dem som är skeptiska
eller till och med övertygade om att vi aldrig landade på Månen under
Apolloprogrammet för ”Skeptiker”. De som är övertygade om att vi varit där
kallar jag för ”Troende” i brist på bättre ord.
2

I min ungdom var jag mycket intresserad och fascinerad av science fiction.
Se litteratur – och referenslista i slutet av artikeln och i fotnoterna.
4
Dolan, Richard (2014) UFOs for the 21st Century Mind (2014) s. 471.
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”Skeptikerna” menar att bluffen med Månlandningen iscensattes av NASA,
på en hemlig inspelningsplats i en öken någonstans eller på det militära området
Area 51, som omges av stora säkerhetsåtgärder. Vissa ”Skeptiker” menar att den
berömde filmskaparen Stanley Kubrick, som år 1968 gjorde kultfilmen ”2001
– Ett rymdäventyr” fick i uppdrag att filma scenerna som sen sändes i TV. Det
finns dock minst tre stora frågor när det gäller dessa ”konspirationsteorier”:
• Varför skulle Nasa iscensätta en sådan gigantisk bluff och dessutom fortsätta
hävda den under de 50 år som gått med allt vad det innebär med jubileer,
NASA-finansierade PR-resor över hela världen, konferenser, intervjuer m.m.?
De anställde 400,000 personer för att genomföra projektet med Apolloprogrammet.5
• Är det verkligen enklare att genomföra en sådan enorm bluff än en faktisk
månlandning?
• Är de källor och bevis som läggs fram trovärdiga? På vilka grunder bedöms
trovärdigheten?
Orsaken sägs oftast vara att USA ville vinna den prestigekamp som de dittills
var på väg att förlora gentemot Sovjet, som år 1961 sände upp Jurij Gagarin
som första människan i rymden och som kretsade runt Jorden. Andra
förklaringar talar om religiösa motiv eller att allmänheten behövde få något
annat än Vietnamkriget, som pågick mellan 1955 till 1975, att tänka på. Det
finns fler förklaringar, som jag återkommer till.

Apollo 11 ger sig iväg den 16 juli 1969 och landar den 20 juli. Raken är 110,6 meter hög6 Gothia Towers i Malmö har mellan 24 och 29 våningar och är 100 meter höga.
Den tredje bilden är Apollo 16s månlandare, Eagle.

The truth behind the moon landings – humansofamericas - 26 juni 2012 https://www.youtube.com/watch?v=p9FtQCtlyJU&feature=youtu.be
6
Se fascinerande insidesbilder från rymdkapseln https://airandspace.si.edu/collection-objects/command-module-apollo-11
5
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Populär Historia berättar: ”Miljoner TV-tittare hade kunnat följa starten
från Cape Kennedy den 16 juli klockan 9:32. Den väldiga bärraketen Saturnus 5
lyfte med sin last, sammanlagt bortåt 3,000 ton och med en höjd av omkring 130
meter, ett gott stycke högre än Stockholms stadshus. Själva rymdskeppet, Apollo
11, bestod av tre delar: rymdkabin, månlandare och däremellan en
’servicemodul’.”7
Fria Sidors Karl Johansson har under sommaren börjat en artikelserie om
månlandningen utifrån ”bluffperspektivet”, vilket ytterligare inspirerade mig att
dyka ner i temat. Artikelförfattaren menar att det starkaste argumentet för att
Neil Armstrong aldrig satte sin fot på Månen är att inget annat land har gjort
det och inte heller USA efter den sista färden år 1972.8
Den judiske konstnären och läraren i IT David Gelernter vid Yale
University, som förordnats som vetenskaplig och teknisk rådgivare åt president
Trump, har gått ut med att man aldrig landade på Månen.9 Hans starkaste
argument är Van Allenbältena (se nedan).

Officiella fakta
Apolloprogrammet omfattade totalt flera rymdfärder. Redan 1968 reste Apollo 8
upp för att bara cirkla runt Månen. De tog fantastiska fotografier. Många av
dessa är sekretessbelagda, framförallt bilder på Månens baksida. I juni 1969
försökte en obemannad rymdfarkost landa på Månen för att ta prover, men den
kraschade så försöket misslyckades. 10

Neil Armstrong, Michael Collins och Buzz Aldrin

Rystad, Göran (2001) Resan till Månen – 16 mars 2001 https://popularhistoria.se/vetenskap/resan-till-manen
8
Johansson, Karl (2018) Apollofärderna – den stora bilden – 23 juli http://friasidor.is/apollofarderna-den-stora-bilden/
9
Trump Science Advisor Denies Apollo Moon Landings Ever Happened – 21 augusti 2018 https://worldnewsdailyreport.com/trump-science-advisor-denies-apollo-moon-landingsever-happened/
10
Martino, Joe (2015) Stanley Kubrick Admits He Helped NASA Fake Moon Landings In New
Film? - https://www.collective-evolution.com/2015/12/10/stanley-kubrick-allegedlyadmits-moon-landings-faked-in-new-film/
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Den första uppskjutningen med syfte att landsätta människor på Månen skedde
den 16 juli 1969 med Apollo 11. De landade fyra dagar senare, den 20 juli 1969,
vid den krater som kallas Sea of Tranquility – Stillhetens hav, med Neil
Armstrong, Edwin ”Buzz” Aldrin och Michael Collins ombord. De var
tillbaka på Jorden den 24 juli, så det blev ett kort besök. Buzz Aldrin berättar
mycket spännande i sin bok ”Magnificent Desolation – The Long Journey Home
From the Moon” (2009) om hur Neil Armstrong såg att den förutsedda
landningsplatsen var stenig och ojämn och beslöt sig för att manuellt manövrera
landaren till en säkrare plats. En annan intressant aspekt som Buzz Aldrin
betonar i boken är att Mike Collins är den förste som reste helt ensam omkring
Månen, medan han väntade på att Armstrong och Aldrin skulle bli färdiga med
sina uppgifter. Inte nog med det, när Collins var på ”baksidan” av Månen hade
han inte heller någon radiokontakt med vare sig sina medresenärer eller Houston
utan var helt utlämnad åt sig själv. Enligt Aldrin sa han senare: ”Jag visste att
jag var helt ensam på ett sätt som ingen jordmänniska någonsin tidigare varit!”
(Aldrin, s. 43).
Daniel J. Murphy har gjort en intressant animering av hur det är tänkt att
Apollo 11s resa till och från Månen ska ha gått till.11
Apollo 12 med Charles Conrad jr, Richard F. Gordon och Alan L. Bean
ombord landade vid the Sea of Storms, Stormarnas sjö. Resan tog 10 dagar,
mellan 14–24 november 1969.
Apollo 13 med James A. Lovell Jr, Fred W. Haise jr, och John L
Swigert Jr ombord fick problem på grund av att en syretank exploderade och
kunde därför inte landa utan tvingades vända tillbaka till Jorden efter en sväng
omkring Månen den 11–17 april 1970. Jag har nyligen sett en filmatisering av
detta drama, Apollo 13, som var enormt välgjord och beskriver mycket bra vad
som hände utifrån det jag läst och hur astronauterna och teknikerna i Houston
hanterade utmaningen.12 Jag skulle vilja veta hur dessa filmer spelas in. Helt
otroligt!
Apollo 14 hade Alan B. Shepard jr, Stuart A. Roosa och Edgar D.
Mitchell ombord. Mitchell som beskrivs som den sjätte mannen som vandrade
omkring på Månen med Apollo 14 år 1971. Han stannade på Månens yta i
sammanlagt 9 timmar och 17 minuter – och kan fortfarande titulera sig som den
som befunnit sig på Månen under längst sammanhängande tid.13
Apollo 15 som åkte den 26 juli – 7 augusti 1971 hade David R. Scott,
Alfred M. Worden och James B. Irwin ombord och landade vid Montes
Apollo 11 moon mission animated – 5 minuter https://www.youtube.com/watch?v=8VvfTY-tVzI&feature=youtu.be
12
Apollo 13 – en Ron Howard film från 1995 med Tom Hanks som James A. Lovell som jag
tittade på i skrivande stund (augusti 2018). Filmen känns mycket nära den verkliga situation
som hände med Apollo 13 enligt de beskrivningar jag läst.
13
Strandberg, Sofie (2008) ”Jag råkar veta att de varit här” – 24 juli http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11468818.ab
11
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Apenninus, som är en bergskedja på norra delen av den sida av Månen som är
vänd mot Jorden. Apollo 15 hade med sig en månbil, Lunar Rover, som gav dem
möjlighet att åka lite längre bort från månlandaren. Det var Scott och Irwin som
använde månbilen. Genom att en kamera monterades på månbilen, som
lämnades kvar, så kunde Jorden se uppskjutningen inför återfärden på TV.
Apollo 16 landade på Descartes Highlands med Charles M. Duke,
Thomas IK. Mattingly och John W. Young ombord. De resan gjordes mellan
16 – 27 april 1972 och de fick med sig massor med intressanta fotografier i
ultraviolett ljus av Jordens atmosfär, interplanetära gaser, stjärnor och galaxer
hem.
Apollo 17 som blev den sista Apollofärden hade Eugene A. Cernan,
Ronald E. Evans och Harison H. Schmitt ombord. Den resan pågick mellan
den 7 och 19 december 1972. Det var i huvudsak en forskningsmission. De
tidigare resorna framförallt hade inriktats på utveckling av säkerhet och teknik.
Schmitt var geolog och var den förste civile som reste till Månen. Det var
framförallt Apollo 17 som tog med sig stora mängder stenar och sand hem till
Jorden för fortsatta studier.14 Det finns en intressant video om denna sista
Apolloresa på Youtube där man filmat många detaljer, både från basen och
astronauterna. Bland annat berättar en av astronauterna, Eugene Cernan, om sina
erfarenheter i videon.15
En tanke som slår mig är att vi aldrig hör namnen på de övriga
astronauterna. Det är bara Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins och
Edgar Mitchell som nämns. Edgar Mitchell nämns framförallt eftersom han
under sin resa upplevde en stark andlig, kosmisk upplevelse som ledde till att
han började ägna sig åt att genomföra parapsykologiska experiment och
grundande efter hemkomsten Institute of Noetic Science år 1973.16
Frank White, författare till boken ”The Overview Effect” (2014), berättar i
en video om den dramatiska effekt åsynen av Jorden fick på astronauterna, ”The
Overview Effect”.17 Flera astronauter berättar på videon om de starka intryck
synen gjorde på den.
Enligt David R. Williams, ”planetary curation scientist at the NASA
GodApollo 13dard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland” 18 hade NASA
förberett för Apollo 18, 19 och 20, man hade till och med utsett landningsplatser
för dessa, men vid det laget anförde man ekonomiska aspekter för att avbryta.
14

Samtliga fakta i detta avsnitt är hämtade från Chatelain, Maurice (1978) Our Ancestors
Came From Outer Space.
15
Inside NASA's Last Moon Mission – filmad av GreatBigStory och CNN Films https://www.youtube.com/watch?v=xMDdaNLc8DU
16
https://noetic.org/about/what-are-noetic-sciences
17
The Overview Effekt – 9 december 2012 https://www.youtube.com/watch?v=CHMIfOecrlo
18
Refererad av Hadhazy, Adam (2011) What If NASA Hadn't Canceled the Apollo Program?
– 2 sept. - https://www.livescience.com/15900-apollo-canceled.html

6

De kommande Apolloresorna skulle liksom sina föregångare, ha undersökt
månmiljön ytterligare genom att återvända med flera stenprover till Jorden och
genomföra nya experiment. Instrument skulle ha studerat Månens ytstrålning
och dammnivåer i detalj för att lägga grunden för ett eventuellt laboratorium på
Månen i framtiden. Men nu hade alla tappat intresset för månlandningarna,
berättar David R. Williams, så förutom de ekonomiska aspekterna slutade
projektet på grund av bristande stöd och intresse från allmänheten.19 Han
nämner inget om hoten från ET.s, utomjordingar (se nedan).
Visionen med projektet var att bygga baser på Månen samt förbereda för att
göra bemannade färder till Mars.20 Marinen planerade enligt Michael Salla
(2016) även att landsätta 10,000 personer på Månen i början av 1970-talet som
en del av ett hemligt program för månbaser.21 Det ingick i NASA:s Apolloprogram.
Enligt William Tompkins, en framstående rymdforskare som arbetade
tillsammans med NASA:s företagskonstruktörer under Apollotiden, kom den
hemliga planen att krossas under Apollo 11-uppdraget när Neil Armstrong och
Buzz Aldrin möttes av en flotta hotfulla utomjordiska rymdfarkoster vid
Stillhetens hav (se nedan!).
William Tompkins är ett av de viktigaste vittnen som nu framträtt och
avslöjar detaljer om det hemliga rymdprogrammet och människors interaktioner
med ”extraterrestrials” enligt flera källor. Under 2016–2017 har han, förutom
att han publicerat sin bok ”Selected by Extraterrestrials – My life in the top
secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” så har han deltagit i
ett antal intervjuer på Youtube, där han berättat uppseendeväckande nyheter om
den hemliga rymdforskningen och närkontakterna med både utomjordingar och
”inomjordingar”, d.v.s. som lever bland oss, antingen på Jorden eller i
underjorden. Vid sin sista intervju med Youtubereportern Jordan Sather var
han 94 år och dog kort därefter.22
Varför hann inte Sovjet med i rymdtävlingen? Jag hittade en video där man
förklarar varför Sovjet inte lyckades.23 Det verkar bland annat ha berott på inre
motsättningar och maktkamp mellan personer i maktställning.

Hadhazy, Adam (2011) What If NASA Hadn't Canceled the Apollo Program? – 2 sept. https://www.livescience.com/15900-apollo-canceled.html
20
Hadhazy, Adam (2011) What If NASA Hadn't Canceled the Apollo Program? – 2 sept. https://www.livescience.com/15900-apollo-canceled.html
21
Salla, Michael (2016) Apollo Missions Ended Because Extraterrestrials Prevented US Navy
Bases on Moon – 29 januari http://www.exopolitics.org/apollo-missions-ended-because-extraterrestrials-preventedus-navy-bases-on-moon/
22
William Tompkins Farewell Interview with Jordan Sather - MUFON 2017
https://www.youtube.com/watch?v=vu9OulAarH0 - Publicerades den 28 jan. 2018
23
Why Russia Did Not Put a Man on the Moon - The Secret Soviet Moon Rocket
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6fjs_8Yx8
19
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Faktorer som visar att vi inte varit på Månen
Det följande är argument och fakta som ”Skeptiker” för fram som bevis för att
ingen landade på Månen under Apolloprojektet.
Bart Sibrel har gjort sig känd för ”månlandningsskeptiska” filmer, som
exempelvis ”A Funny Thing Happened on the Way to the Moon”, där Sibrel
menar sig bevisa att Apollo 11 aldrig lämnade Jorden, att allting var filmat på
Jorden och att Aldrin och Armstrong därmed aldrig gick på Månen.24 Hans
kritiska punkter är i princip desamma som Brage Norins, Jüri Linas och andra
”Skeptikers”: Van Allenbältena, fotografierna, skuggorna, bristen på stjärnor,
flaggan som viftar, månbilen, med mera. Det mest tänkvärda i filmen är att han
då och då klipper in bilder på svältande och döende barn och liknande scener.
Jag förstår att ett av hans motiv är att ifrågasätta om vi verkligen ska hålla på
med dessa enormt dyra projekt som rymdforskningen innebär, när det samtidigt
finns en sån ohygglig fattigdom och svält på Jorden. Jag kan hålla med honom
om det. Visst skulle man önska att forskarna ägnade sin kreativitet åt att hitta
sätt att minska fattigdom och lidande i världen.
Jim McDade, som skriver för The Birmingham News, karaktäriserade
filmen för att vara "full of falsehoods, innuendo, strident accusations, halftruths, flawed logic and premature conclusions” ("full av lögner, insinuationer,
gnälliga anklagelser, halvsanningar, felaktig logik och för snabba slutsatser”).25
Jag går nu kort in på de olika punkterna som ”Skeptikerna” fört fram:

Van Allenbältena
Det vanligaste argumentet som ”Skeptikerna” för fram är Van Allenbältena, som
är ett strålningsbälte som omger Jorden. Det är energirika laddade partiklar
A Funny Thing Happened on the Way to the Moon – Bart Sibrel – 47 minuter https://www.youtube.com/watch?v=xciCJfbTvE4
25
Bart Sibrel – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Sibrel#Confrontation_with_Buzz_Aldrin
24

8

fångade i Jordens magnetfält och dess existens bekräftades år 1958 av dr James
van Allen och rymdsonderna Explorer 1 och Explorer 3.

”Skeptikerna” menar att den radioaktiva dosen måste ha blivit för hög och
därmed livsfarlig för astronauterna. En pedagogisk Youtubekanal visar mycket
tydligt varför det var omöjligt att dels ta sig igenom Van Allenbältet, men även
det skikt i atmosfären som heter Thermosphere på grund av de temperaturer som
råder där och det material som farkosten var gjord av. 26 Kelly Smith, som är
ingenjör vid NASA, beskriver i en pedagogisk video på Youtube att man ännu
inte löst problemet med att ta sig igenom Van Allenbältena. 27 Även Jeffrey
Rusick menar i ett oberoende TED-föredrag vid Elon University att man ännu
inte löst problemet med Van Allenbältena. 28 Experter har talat.

Flaggan som rörde sig
Flaggan som astronauterna påstås ha placerat på Månen fladdrar trots att det inte
finns någon atmosfär som kan ha fått den att fladdra.

Armstrongs skoavtryck
Det välkända skoavtrycket på Månen stämmer inte med Armstrongs skor.

26

Nasa Admits We Never Went to the Moon - 15 juli 2017
https://www.youtube.com/watch?v=DpPMoIv1lxI
27
NASA engineer admits they can’t get past the Van Allen Belts - 21 juli 2015
https://www.youtube.com/watch?v=4O5dPsu66Kw
28
NASA Jeffrey Rusick Explains How Apollo 11 Never Left Earth – 19 januari 2016 https://www.youtube.com/watch?v=l5snkkTjL04
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Skuggorna på foton faller åt olika håll
Hur kommer det sig att skuggorna på bilderna faller åt olika håll? Det visar att
det måste ha funnits flera ljuskällor, vilket det ju inte finns på Månen. Det finns
inga stjärnor på bilderna. Dessutom ser man andra anomalier på bilderna som
inte borde finnas där om de är tagna på Månen.

Avsaknaden av flammor från raketen
”Skeptiker” menar att det faktum att det inte fanns några flammor bakom
raketen när den gav sig av igen bevisar att de aldrig var där.

”Månstenarna” kom från Jorden
Flera ”Skeptiker” menar att de stenar som man påstår ha samlats in på Månen i
själva verket var hämtade på Jorden. Att en dessutom visade sig vara en gammal
träbit. Dessutom skänkte man bort dessa ”värdefulla” stenar till en massa länder.

Månbilen
Var fanns utrymme för månbilen på månlandaren? Kinesiska obemannade
farkoster har varken hittat månbilen, flaggan eller astronauternas stövlar, enligt
Jüri Lina.29

Varför inte svära på Bibeln?
Neil Armstrong ville inte svära på Bibeln att han varit på Månen, enligt Jüri
Lina. Varför?

Konferensen med medierna
Varför hade Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins så stela och
tillknäppta kroppsspråk när de möter massmedierna efter hemkomsten? Borde

29

Uppgifter i mail från Jüri Lina den 25 juli 2018.
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de inte vara glada och uppspelta? Kroppspråksexperter menar att man ser ut så
när man plågas av att man måste ljuga.

De försvunna inspelningarna
När man begärt att få ut de bandinspelningar som gjordes under Apolloresorna
säger NASA att dessa tyvärr spelats över och inte finns längre, vilket bevisar att
allt är en bluff och att det aldrig funnits några inspelningar enligt ”Skeptikerna”.
Paul Romano berättar skrattande och aningen hånfullt i en video om att NASA
inte längre har dessa dokument.30 Han refererar till en astronaut från NASA,
Don Petitt, som på en video säger att ”Vi förstörde tekniken…”, den är
”gammalmodig” och ”det är ett stort arbete att utveckla den”. Detta är ett av
”Skeptikernas” starka argument för att månland-ningen var en bluff.

Vem filmade uppskjutningen av Apollo 17?
Det fanns ju ingen astronaut kvar på Månen som kunde filma? Var det Stanley
Kubrick?

Har Stanley Kubrick erkänt att han filmat?
I en videointervju påstås Stanley Kubrick ha erkänt strax innan han dog att han
filmade månlandningen på Jorden.31

Bild ur filmen
Romano, Paul (2018) Old Controversy Returns: Was Moon Landing A Hoax? – 12 januari https://needtoknow.news/2018/01/old-controversy-returns-moon-landing-hoax/
31
After THIS You WILL Question EVERYTHING! Hidden NASA Messages In CINEMA!
(2018) - https://www.youtube.com/watch?v=rrujSJPLHOA
30
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Indicier på att vi landade på Månen
Här ska jag försöka presentera de fakta och den information som verkar förklara
eller motbevisa ”Skeptikernas” kritik och stödja de ”Troende”.

Svenska kvällstidningarna den 21 juli 1969

Van Allenbältet
Jag citerar Allt om Vetenskaps artikel ”Hur farligt är van Allen-bältet?”32
”Inför Apollo-projektets månfärder var Nasa fullt medvetna om att strålningen
från van Allen-bältet utgjorde en fara för astronauterna och ett antal åtgärder
togs för att begränsa riskerna. Eftersom van Allen-bältet är som tjockast runt
ekvatorn och avtar vid nordligare och sydligare breddgrader valde man till
exempel att flyga i en bana som tog astronauterna genom de tunnare delarna av
bältet för att de skulle utsättas för strålningen så kort tid som möjligt. Den
skadligaste strålningen i bältet består dessutom av högenergetiska protoner,
vilket är en typ av strålning som man relativt lätt kunde skydda sig mot.
Det betyder inte att passagen genom van Allen-bältet var ofarlig och det är
definitivt inte någonting man bör göra allt för ofta om man är rädd om hälsan.
Den strålningsdos som astronauterna utsattes för var emellertid långt ifrån
dödlig och jämfört med de övriga riskerna förknippade med månfärderna
utgjorde den inte något större hot”.

I mars 2013 berättar Vetenskapsradion att man hittat ett nytt strålningsbälte. Det
ligger emellan de två tidigare kända bältena. 33
Det jag tycker är enormt intressant är att ingen av de författare och
rymdforskare jag läst böcker eller artiklar av eller lyssnat på, och som berättar
Hur farligt är van Allen-bältet? – 3 augusti 2010 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-farligt-ar-van-allen-baltet
33
Vetenskapsradion (2013) Nytt strålningsbälte hittat – 1 mars https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5459446
32
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om att Apollo-programmet var framgångsrikt, och att man gjorde sex rymdresor
till Månen, har nämnt Van Allenbältena och dess faror.
Buzz Aldrin berättar i sin självbiografiska bok ”Magnificent Desolation –
The Long Journey Home From the Moon” (2009) mycket detaljerat om
förberedelser, om uppskjutningen, om alla utmaningar, om resan och om
landningen, men inte ett ord om Van Allenbälten. Det enda han berättar är att
astronauterna hade ”dosimeters” på sig både under den inledande karantänen
och under resan för att utröna hur stora stråldoser astronauterna utsatts för.
Läkarna konstaterade med hjälp av dem efter landningen att ”that the radiation
to which we had been exposed was nothing to worry about” (”den radioaktiva
strålning vi hade blivit utsatta för var ingenting att oroa sig för”) (Aldrin, s.
57). Neil Armstrong dog 2012, 82 år gammal. Michael Collins lever och är 87 år
gammal. Aldrin lever fortfarande, 88 år gammal. Lite hädiskt kommer begreppet
”krutgubbar” upp i mitt huvud.
Maurice Chatelain var specialist på elektronisk navigation och chef för
gruppen som forskade inom elektromagnetism inom NASA. Han om någon
borde väl ha nämnt svårigheterna med Van Allenbältena i sin bok ”Our
Ancestors Came From Outer Space” (1978).34 Chatelain berättar i boken att han
startade sin karriär inom NASA för att hjälpa till med att skapa Apolloprogrammet, vars syfte var att landsätta människor på Månen innan 1960-talet var
över, samt se till att de kom säkert tillbaka hem till Jorden, som han skriver.
Men inte ett ord om Van Allenbälten…
Rymdexperten Michael E. Salla nämner inte heller Van Allenbältena i sin
artikel ”Apollo Missions Ended Because Extraterrestrials Prevented US Navy
Bases on Moon” (2016) eller i sin bok ”The U.S. Navy’s Secret Space Program
& Nordic Extraterrestrial Alliance” (2017).
Paul Shillito är grundare av kanalen Curious Droid samt forskare och
författare. Han berättar pedagogiskt med hjälp av animerade bilder i en video
om att astronauterna passerade snabbt igenom Van Allenbältet.35 Den dos de fick
var inte tillräckligt hög för att orsaka några bestående men, menar han.
Jag frågar mig igen varför ingen av de rymdforskare och författare jag läst,
som skriver om Apollomissionen, nämner Van Allenbältena alls? Är det en
”icke-fråga” för dem? Isåfall varför?
Else Christensen, som konsulterat flera experter menar i sin artikel att
astronauterna visserligen blev utsatta förs strålning, men att den var så svag att
den motsvarade 0,1 procent av den dödliga dosen. Skador av strålningen beror
dels på strålningens styrka och dels på hur länge man blir utsatt för den, skriver
hon. ”En astronaut kan stanna i nästan fyra månader i Van Allenbältena innan
Chatelain Maurice (1978) Our Ancestors Came From Outer Space – Min artikel om boken
finns på min Boksida
http://www.piahellertz.com/Our_Ancestors_Came_from_Outer_Space.pdf
35
How did Apollo deal with the Van Allen radiation belts? - 8 jan. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=lNiscigIgBc
34
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det blir farligt”.36
Van Allenbältenas inre bälte ligger på ett avstånd av 700 – 10,000 km
ovanför ekvatorn och det yttre på mellan 12,000 och 20,000 km. En parentes
som jag just läst om är att Hubbleteleskopet ligger i en omloppsbana på cirka
600 km ovanför Jorden. Det ligger således nära Van Allenbältena. Det sändes
upp i rymden år 1990 och har sen dess reparerats och uppdaterats av astronauter
som sänts upp för att göra detta. Jag citerar från Wikipedia: ”Det femte och sista
service- och reparationsuppdraget (STS-125) genomfördes i maj 2009 då bland
annat en planetkamera och en spektrograf installerades. Man installerade också
en ring baktill på Hubble för att underlätta nästa uppdrag som blir att ta Hubble
ur omloppsbanan och förstöra den när den har nått slutet på sin livslängd”. Det
låter som ett arbete som måste ha tagit en hel del tid, bara 100 km från Van
Allenbältena.

Den internationella rymdstationen ISS, International Space Station, som sköts
upp den 20 november 1998, ligger på 408 km höjd, så den klarar sig undan
strålningen med god marginal. Den är ett samarbetsprojekt som ägs av USA,
Ryssland, Kanada, Japan och ett antal europeiska länder. Sedan den 2
november 2000 har stationen varit bemannad med minst två personer, och
sedan 29 maj 2009 är ISS normalt bemannad med sex personer.37 Vår svenske
astronaut Christer Fuglesang arbetade på stationen under december 2006 samt
under 2009, vilket han berättar om i sin spännande bok ”13 dygn i rymden –
efter 14 år på jorden” (2007). En astronaut som bott ett helt år på ISS är Scott
Kelly, som skrivit en mycket läsvärd och spännande bok om livet i tyngdlöshet,
”Ett år i rymden – En livstid av upptäckter” (2017).38

Christensen, Else (2016) ”Var månelandingen forfalsket?”
http://historienet.no/samfunn/var-manelandingenforfalsket?SNSubscribed=true&utm_campaign=20160421&utm_content=1&utm_medi
um=email&utm_source=HIS&email=159a71461ec4cce005c1bd450f70729a13700334
37
Uppgifterna är hämtade från Wikipedia: Internationella rymdstationen https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationella_rymdstationen
38
Christer Fuglesang skrev Förordet till Scott Kellys bok Ett år i rymden.
36
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ISS – Internationella rymdstationen

Tekniska nivån
Enligt Bill Kaysing, som skrivit boken We Never Went to the Moon (2017)
hade USA inte den tekniska kunskap som behövdes för att kunna genomföra
Apolloprogrammet, men att man tvingades genomföra den ”extra-galaktiska
teatern” av politiska skäl när det gällde förhållandet till Sovjet.39 Författaren
hade själv arbetat för ett företag som producerade motorerna till Saturn 5raketerna som förde astronauterna till färderna omkring Månen.40
Else Christensen berättar i sin artikel att astronauten Jim Lovell, som var
chef på Apollo 13 och som år 1970 lyckades få tillbaka rymdfartyget till Jorden
trots att en explosion hade skett i fartygets syretank, blev riktigt arg på Bill
Kaysing och hans påståenden. Han sa ”Den där typen är galen. Jag blir

upprörd. Vi tog en stor risk, och det är något som alla i det här landet
borde vara stolta över”.41 Kaysing lär ha anmält Lovell för ärekränkning, men
förlorade målet år 1997. Enligt Else Christensen kunde Bill Kaysing aldrig
riktigt förklara var han fick sina påståenden ifrån. ”Kalla det en förnimmelse,

intuition – information från en mystisk källa till kommunikation som vi
ännu inte förstår ... ett metafysiskt besked”, förklarade Kaysing i
inledningen av boken.
Enligt Buzz Aldrin var tekniken förhållandevis primitiv jämfört med idag,
men den räckte bra för att Apolloprogrammet skulle kunna genomföras. 42 De
första Apolloresorna syftade till att utveckla tekniken inför de kommande
forskningsresorna.

Flaggan som rörde sig
Enligt några källor så fladdrar flaggan bara så länge en astronaut kämpar för att
39

Boken finns som inskannad svårläst PDF-fil på
http://www.checktheevidence.com/pdf/We%20Never%20Went%20To%20The%20Moo
n%20-%20By%20Bill%20Kaysing-txt.pdf
40
Jag hämtar informationen från Else Christensens artikel ”Var månelandingen forfalsket?”
Se fotnot 13.
41
Christensen, Else (2016) Var månlandningen en bluff? 20 april https://varldenshistoria.se/samhalle/var-manlandningen-en-bluff
42
Aldrin, Buzz (2009) Magnificent Desolation – The Long Journey Home From the Moon.
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få ner flaggstången i marken. Det lär inte ha varit så lätt enligt en video. 43
Rörelseenergin förs över till flaggan. Eftersom det inte finns någon atmosfär
som dämpar fladdrandet tar det ett tag innan den stillnar.
Enligt en källa står fem av de sex flaggor, som har blivit placerade på
Månen, fortfarande kvar. 44

Avsaknaden av flammor från raketen
När det gäller avsaknaden av flammor vid uppskjutningen från Månen så menar
en källa att astronauterna använde en annan typ av drivmedel vid
uppskjutningen, Aerozine 50, som brinner utan synbara flammor.45

Armstrongs skoavtryck är Aldrins
Medan Armstrong och Aldrin bar dräkten på bilden nedan under en stor del av
Apollo 11-uppdraget, så tog de på sig extra skydd innan de gick ner på Månens
yta - inklusive skoskydd med sulor som stämmer med fotavtrycket. Aldrin
berättar i sin bok att han medvetet skapade detta speciella fotavtryck som han
visste skulle stanna kvar på Månen i miljoner år på grund av avsaknaden av
atmosfär. Enligt bildkällorna är det således inte Armstrongs fotavtryck utan
Buzz Aldrins. Det var dock i huvudsak Armstrong som fotograferade.

Armstrongs bild på Aldrin.
På bilden syns fotspåren som matchar det kända fotspåret.

Are the flags left on the moon still there? – 4 juli 2011 https://www.youtube.com/watch?v=tS4gpRCjIbE
44
10 fakta du antagligen inte visste om Månen – 5 februari 2016 http://www.10fakta.se/manen/
45
Se Else Christensens artikel ”Var månelandingen forfalsket?”
http://historienet.no/samfunn/var-manelandingenforfalsket?SNSubscribed=true&utm_campaign=20160421&utm_content=1&utm_medi
um=email&utm_source=HIS&email=159a71461ec4cce005c1bd450f70729a13700334.
43
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Skoskyddet skulle ge extra skydd mot stenar, gropar och damm under arbetet på
Månen. Dessa skoskydd lämnade de utmärkande fotspåren, som fortfarande
finns kvar på Månen till denna dag.46

Skuggorna på fotografier faller åt olika håll
Månytan är inte slät, utan skrovlig och kuperad. Därför faller inte skuggorna
jämnt. Den ljuskälla som lyser upp ljusa föremål i skugga, exempelvis på
astronauternas vita skyddskläder, är den högreflekterande månytan.
I en intressant video analyserar NVIDIAs47 CEO, Chief Executive Officer
(VD) Jensen Huang bilderna på när Neil Armstrong och Buzz Aldrin stiger ner
från The Lunar Module, LM (uttalas ”Lem”48).49 Bland annat förklarar han
varför skuggorna och ljuset ser ut som det gör på månbilderna. Han förklarar
också varför Aldrins rygg när han stiger ner från månlandaren, har ljus på sig
trots att solen ligger på från andra sidan månlandaren.
Undersökningen har uppmärksammats av tidskriften Ny Teknik i en artikel
av Jan Melin den 23 september 2014 under rubriken ”Grafikkort bekräftar
månlandningen”. Melin skriver att: ”Syftet med Nvidias video är givetvis att
göra reklam för det nya grafikkortet som sägs vara det första på konsumentmarknaden som kan reflektera allt ljus på ett realistiskt sätt i realtid”. 50
Bengt Luthman på Kamera & Bild berättar att astronauterna som landade
på Månen hade Hasselbladskameror. Men eftersom de tog med sig 25 kilo extra
vikt i form av stenar hem från Månen, så fick kamerahusen prioriteras bort och
de lämnades kvar på Månens yta. Däremot såg man till att få med sig alla
bakstycken där den exponerade filmen fanns.51

46

En tråd som diskuterar sko- och skoavtrycksfrågan finns med flera bilder i artikeln Why
doesn’t the first step on the moon match Neil Armstrong’s spacesuit boots?
https://www.quora.com/Why-doesn%E2%80%99t-the-first-step-on-the-moon-match-NeilArmstrong%E2%80%99s-spacesuit-boots
47
NVIDIAs hemsida - https://www.nvidia.com/en-us/
48
Apollo Lunar Module - https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Lunar_Module
49
Nvidia Debunks Conspiracy Theories About Moon Landing https://www.youtube.com/watch?v=syVP6zDZN7I
50
Melin, Jan (2014) Grafikkort bekräftar månlandningen – 23 september http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3850059.ece
51
Luthman, Bengt (2011) Tolv Hasselbladare kvar på Månen – 21 juni https://www.kamerabild.se/nyheter/prylar/tolv-hasselbladare-kvar-p-m-nen
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Inom parentes vill jag nämna att Buzz Aldrin gjorde ett flertal besök i
Sverige. Som jag nämner nedan har han sina rötter i Sverige, i Värmland. Bland
annat besökte han Sverige år 1983 och fick då möjlighet att berätta både för det
svenska och det brittiska kungaparet om hur Hasselbladskamerorna hade
fungerat för dem. Se bilden nedan!

Jag var fräck och skannade in bilden från Sverigeresan från Buzz Aldrins bok.
Bröllopsbilden från Aldrins tredje äktenskap följde med i skanningen.

Flera källor har granskat de fotografier som nu blivit offentliga. Både
”Skeptiker” och ”Troende” har gjort mycket ingående och intressanta analyser.
En av de ”Troende” är Richard C. Hoagland.52 Med sin teknik menar han att
fotografierna avslöjar strukturer och byggnader, bland annat en glasbyggnad och
ett ”robotansikte” på Månen. Jag ska inte ens försöka förklara varför flera av
byggnaderna på månen är av glas. Jag hänvisar till Hoaglands redovisning i hans
bok ”Dark Mission – The Secret History of the National Aeronautics and Space
Administration” (2009).
Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 2 of 3 – 11 januari 2008 https://www.youtube.com/watch?v=3Sto4F2vBZg
52
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Det finns fler sidor på Internet som redovisar de foton som NASA nu släppt
till allmänt beskådande och som studerar bilderna med moderna teknik. Varje
Apolloresa har sitt eget bildarkiv på nätet. 53
Vad säger man om de saknade stjärnorna på bilderna? ”Anledningen till att
det inte syns några stjärnor beror på bländarinställning slutartid och ISO på
filmen, det vet alla som sysslar med fotografering.” Det var det svar jag fick av
en kameraexpert i en diskussion om detta på Facebook. Kamerornas slutartid
hade ställts in efter den ljusa månytan och rymddräkterna. Stjärnorna är för
svaga i jämförelse.

Ett av många fenomen som fångats på bild är detta ansikte som Hoagland kallar
”robotansiktet” och menar att det liknar roboten C3PO i Star Wars.

Månbilen
Det var först Apollo 15, 16 och 17 som hade med sig en månbil. Apollo 15 var
den nionde bemannade rymdfärden i Apolloprogrammet. De första färderna
reste bara runt Månen. Apollo 15 var den fjärde resan som landsatte människor
på Månen.54 Enligt Wikipedia stannade befälhavaren på Apollo 15, David
Scott och månlandarens pilot James B. Irwin tre dagar på Månen, därav 18 och
en halv timme sammanlagt utanför modulen på Månens yta. Med hjälp av
månbilen kunde de färdas längre bort än tidigare besökare. På en entimmes
video visas hur astronauterna på Apollo 15 frigör månbilen, Rovern, från
månlandaren. Det ser inte enkelt ut, men möjligt.55

53

Se https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/images.html och
http://www.apolloarchive.com/apollo_archive.html
54
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apollo_15
55
Apollo 15 Rover footage – 24 januari 2015 – kommentarerna var intressanta att läsa https://www.youtube.com/watch?v=qhhJXrbg5lk&feature=youtu.be
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”Skeptikerna” undrar var månbilen fanns i månlandaren. Om detta finns en hel
del information på nätet. Det finns flera videor, som bland annat visar hur man
bygger in och hur man lossar månbilden från månlandaren.56

För att använda månbilen behövde vissa termiska filtar tas bort från
månlandaren och en av besättningsmännen var tvungen att klättra uppför stegen
för att dra en "D-ring" och sedan stiga ner från stegen. Båda besättningsmännen
måste sedan placera kablar och band och dra tills hjulen var på marken. Efter det
att den hamnat på marken vände besättningen den 90 grader. Fendrarna,
sittplatserna, säkerhetsbälten och konsolen måste sedan fästas på den.57
56

https://www.hq.nasa.gov/alsj/a15/video15.html
Uppgifterna och bilderna är hämtade från sidan How did they pack the Apollo lunar rover?
– Collect Space - http://www.collectspace.com/ubb/Forum29/HTML/000731.html - Jag
har översatt så jag kan ha missförstått begrepp.
57
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Tidskriften Vi Bilägare hade en artikel den 11 oktober 2011 med rubriken
”Gles trafik på Månen” om månbilen. Astronauten Charles Duke som reste
med Apollo 16, d.v.s. den näst sista Apollofärden, säger där att han ”grämer
sig” över att han inte fick köra månbilen.58

Månstenarna
Enligt Wikipedia samlande Apollo 15 in 77 kilo sten och sand. Här hittade man
också den så kallade Genesis Rock, en sten som har uppskattats vara 4 miljarder
år gammal. Den hittades ovanpå en piedestal, "som om den hade väntat på
någon som skulle hämta den".59 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

Den 20 juli 2002, 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 för att studeras. Harrison H. "Jack" Schmitt på Apollo
17 var vetenskapsmannen och den ende civile bland astronauterna, vars främsta
uppgift var just att samla material och fakta. En av de stenar han plockat kallade
han ”the Goodwill Rock” och tillägnade den all världens barn.60
En annan sten som skänktes av Apollo 11-astronauterna till den tidigare
premiärministern i Holland Willem Drees kort efter hemkomsten 1969, visade
sig vid undersökning vara en bit förstenat trä.61 USA skänkte månstenar till fler
än 100 länder som en ”goodwill”-gest. Denna nyhet förstärkte ”Skeptikernas”
övertygelse om att allt var en bluff.
Vikström, Fredrik Diits (2011) Gles trafik på Månen – Vi bilägare den 11 oktober 2011 file:///C:/Users/piahe/Desktop/MÅNLANDNINGEN%20%2050%20ÅR/Gles%20trafik%20på%20Månen.pdf
59
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
60
Reed, Christina (2002) Moon rocks for sale! http://www.geotimes.org/sept02/NN_moon.html
61
Fake Dutch 'moon rock' revealed - 28 August 2009
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8226075.stm
58
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Joseph Richard Gutheinz berättar om hur han under år 1998 arbetade
med att leta upp bluffsäljare som försökte sälja ”månstenar” till äldre personer.
Han startade ett företag och annonserade under falskt namn att han ville köpa
månstenar och lyckades spåra upp några av dessa kriminella. 62

De försvunna inspelningarna
Under senare tid har Express haft några artiklar om att de försvunna inspelningarna av bilder och samtal från Apollofärderna ”återfunnits”. Hundratals
inspelningar av samtalen mellan astronauterna och NASA sändes ner till NASA
under resorna och har sen dess varit inlåsta i ett skyddat valv. Nu, efter 49 år,
har de släppts och samtalen kan höras på en sida på nätet,
app.exploreapollo.org.63
Sebastian Kettley berättar om händelsen och den stora betydelse det får för
offentliggörandet av månlandningen.64
Ted Jeory berättar i en artikel i Express att ”Månlandningsmysteriet
äntligen efter 40 år nu kan få ett slut efter det att forskare återfått de förlorade
NASA-banden från det monumentala Apolloprojektet”.65

Mötet med media
Det verkar som om det även när det gäller konferensen där Apollo 11astronauterna möter media efter hemkomsten, blivit föremål för utvalda klipp av
”Skeptiker” som analyserat deras kroppsspråk och drar slutsatsen att
astronauternas avsaknad av ett trovärdigt kroppsspråk bevisar att de ljuger. Men
på den längre video jag granskat är de uppsluppna och skämtar och skrattar, så
jag har svårt att förstå kritiken.66 Efter att ha läst Buzz Aldrins biografi
”Magnificent Desolation”, om hans ständiga utsatthet av paparazzis, om
NASA:s sätt att utnyttja dem som PR-agenter, om de ständiga resorna runt om i
världen, om konferenser och om mötena med pressen, om mötena med tusentals
människor och de ständiga frågorna och om den trötthet astronauterna började
känna, så kan man tolka bilden på ett helt annat sätt. Man ser vad man vill se
och man klipper i filmer för att få de snuttar man vill använda för att bekräfta sin

Gutheinz, Joseph Richard (2004) In Search of the Goodwill Moon Rocks: A Personal
Account - http://www.geotimes.org/nov04/trends.html
63
Apollo 11 - https://app.exploreapollo.org/
64
Kettley, Sebastian (2018) NASA moon landing SHOCK: Secret Apollo 11 tapes recovered
after 49-years – 26 juli 2018 https://www.express.co.uk/news/science/994525/NASA-Moon-landing-secret-Apollo-11audio-tapes
65
Jeory, Ted (2009) WORLD EXCLUSIVE: NASA finds missing moon landing tapes https://www.express.co.uk/news/uk/110442/WORLD-EXCLUSIVE-NASA-findsmissing-moon-landing-tapes
66
Apollo 11 Press Conference - a different one – 11 november 2012 https://www.youtube.com/watch?v=IQp7U5z4714
62
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egen tes.

Vem filmade uppskjutningen av Apollo 17?
Paul Shillito som driver Youtubekanalen Curious Droid berättar ingående om
mysteriet med kameror på Apolloresorna.67 Han skämtar och säger att det inte
var Stanley Kubrick som filmat. Sen berättar han om hur kamerorna och
kameratekniken utvecklades under tiden som Apolloprogrammet pågick och att
man äntligen efter ett par misslyckanden, hade lyckats programmera den sista
kameran så den filmade den sista uppskjutningen. Den placerades på den
kvarlämnade månbilen och finns alltså kvar på Månen, men bilderna sändes till
Jorden.

Har Stanley Kubrick erkänt att han filmat?
Chris Geo vid Truth Frequency Radio analyserar Stanley Kubricks
”erkännande” där Kubrick i en videosnutt påstås ha berättat att han hjälpte till att
bluffa månlandningen. Geo förmedlar 100% obestridliga bevis för att denna
video är ett bedrägeri. Han visar hur skådespelaren som låtsas vara Stanley
Kubrick blir regisserad att säga det han ska säga.68

Personen som påstås vara den erkännande Stanley Kubrick i videon.
Den andra bilden är av Kubrick från ungefär samma tidpunkt.

Även Joe Martino är en av dem som granskat videon med intervjun med den
påstådda Stanley Kubrick. Den gjordes enligt honom tre dagar före Kubricks
död av T. Patrick Murray som menade att han lovat att inte publicera den
förrän 15 år senare, vilket var år 2015. Murray påstod att han fått skriva under

The TV cameras Apollo left on the Moon – 20 juli 2017 https://www.youtube.com/watch?v=hPOjkSYv3lA&feature=youtu.be
68
VERIFIED HOAX: Stanley Kubrick Moon Landing Confession Video Proven FAKE
https://www.youtube.com/watch?v=niEcNiU_2jA
67
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ett mångsidigt kontrakt. 69 Joe Martino är en av många som ägnat många år åt att
studera månlandningen.
Stanley Kubricks dotter Vivian Kubrick har i ett Twitterinlägg i juli 2016
upprört förnekat att fadern skulle ha lurat det amerikanska folket på detta sätt.
Jag har översatt hennes inlägg:
"En sann konstnär som min far vars höga grad av konstnärlig integritet, vars
politiska och sociala medvetenhet uppenbarligen var närvarande i nästan varje
film han gjorde, och vars kontroversiella ämnen han bokstavligen satte sitt liv i
fara för och fortsatte ändå att göra de filmer han gjorde ... Tycker du inte att
han skulle vara den sista personen någonsin för att hjälpa den amerikanska
regeringen med ett sådant hemskt förräderi mot sitt folk?"70

Det florerar en del information om att det gjordes filminspelningar på
Jorden och att man skapat trovärdiga miljöer, filmklipp som skulle kunna sändas
ut till mänskligheten om allt gick tokigt med filmningen på Apollo 11. Det finns
videosnuttar som används av ”Skeptiker” som bevis för att allt är lögn, som
exempelvis videon med titeln ”Moon Truth”.71

Varför återvände vi inte?
Den officiella förklaringen är att pengarna tog slut. Man hade inte längre råd att
fortsätta. Några källor menade att det amerikanska folket inte längre var så
intresserade. Åter andra menar att vi inte fick komma tillbaka till Månen för de
utomjordiska varelser som redan fanns där.
William Tompkins berättar i sin bok ”Selected by Extraterrestrials” att
Armstrong och Aldrin möttes av en flotta av utomjordiska rymdskepp som var
olycksbådande nära Apollos månlandare. När Neil Armstrong tog det första
steget ner på Månen såg han upp mot kraterns kant och sa till kontrollen i
Houston: "Det finns andra fartyg här, de är enorma”. Allmänheten hörde inte
det uttalandet och såg inte de enorma främmande rymdskeppen eftersom
kommunikationen mellan astronauterna och Jorden delvis hemlighölls genom
den teknik som utvecklats. William Tompkins satt tillsammans med en mindre
grupp i ”Secret Room”, där man fick all information från astronauterna.
Kontroll-stationen i Houston fick reducerad information och allmänheten fick
via TV en ännu mer reducerad information. Det berättar Tompkins i sin intervju
Martino, Joe (2015) Stanley Kubrick Admits He Helped NASA Fake Moon Landings In New
Film? - https://www.collective-evolution.com/2015/12/10/stanley-kubrick-allegedlyadmits-moon-landings-faked-in-new-film/
70
Did Stanley Kubrick FAKE the 1969 Apollo 11 Moon Landings? His daughter finally
speaks out https://twitter.com/ViKu1111/status/750231247994155009?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.express.co.uk%2Fentertainment%2Ffilms%2F687305%2FStanleyKubrick-FAKE-Moon-Landings-daughter-conspiracy-NASA-Buzz-Aldrin-Neil-Armstrong
71
”Moon Truth” - https://www.youtube.com/watch?v=7_GzwzaJuwY.
69
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med Walter Nowosad på Search4TruthReality.72 I samma intervju deltog
rymdingenjören Robert Wood som hade arbetat på liknande projekt som
William Tompkins.73

Robert Wood, William Tompkins och intervjuaren Walter Nowosad år 2016.

I intervjun blir Wood förvånad när Tompkins berättar att all information från
astronauterna inte gick ut till alla. Han trodde att Houston hade total kontroll.
Tompkins berättar att de enda som hade den totala kontrollen var de som drev
hela Apolloprojektet. Det var nazistforskaren Werner von Braun och hans
team. Von Braun och 1,600 nazistiska forskare fördes över till USA efter andra
världskriget inom ramen för Projekt Paperclip och blev där involverade i och
bland annat ledde den hemliga rymdforskningen. Nazisterna hade redan en
mycket utvecklad rymdforskning, vilket William Tompkins berättar om i sin
bok och i intervjuer.
Dr Michael Salla, som är en internationellt känd forskare inom internationell politik och konflikthantering med mera, och som kommit att forska om
exopolitik74 och extraterrestrials under många år, har granskat William
Tompkins bok ”Selected by Extraterrestrials” ingående och bekräftar hans
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2 – inspelad 7 november 2016 https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s
Walter Nowosad gjorde en tretimmarsintervju med William Tompkins och Robert Wood,
uppdelad i tre entimmesavsnitt.
73
Walia, Arjun (2013) Dr. Robert Wood: Aerospace Engineer Veteran Blows The Whistle On
UFOs – 7 juli - https://www.collective-evolution.com/2013/07/07/dr-robert-woodaerospace-engineer-veteran-blows-the-whistle-on-ufos/
74
”Exopolitiken fick sitt namn för runt tio år sedan, och kan beskrivas som ett ramverk för
olika sätt att lära sig hantera de politiska konsekvenserna kring möjligheten av intelligent
utomjordiskt liv.” Det skriver Marlene Mondain i sin intressanta kandidatuppsats vid
Södertörns högskola vårterminen 2010, med titeln ”På väg mot det interstellära samhället –
En undersökning av det exopolitiska fältet” http://sh.divaportal.org/smash/get/diva2:322920/FULLTEXT01.pdf
72
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berättelser i sin bok ”The U.S. Navy’s Secret Space Program & Nordic
Extraterrestrial Alliance” (2017).
Neil Armstrong visade NASA de utomjordiska rymdfartygen med sin
kamera med en 360 graders rörelse runt kratern och CIA klassificerade sedan
informationen som högsta graden av topphemligt. Men Tompkins såg dem på
sin TV-monitor och har ritat det han såg. Under varje skepp stod många
uniformsklädda utomjordingar av reptilrasen, berättar han. Bilden och
berättelsen publicerades i hans bok.

Steven Greer, grundare av The Disclosure Project and The Center for the
Study of Extraterrestrial Intelligence (CSETI) har under många år arbetat för att
sprida information om utomjordiska varelser och UFO.75 Han var ansvarig för
att förmedla information från militära visselblåsare på hög nivå om UFO och
utomjordiskt fenomen, vilket han berättar mycket ingående om i sin bok
”Unacknowledged – An Exposé of The World’s Greatest Secret (2017). Han har
också haft möten på hög nivå inom Pentagon om denna fråga, vilket verifierades
av Dr Edgar Mitchell, Apollo 14-astronauten, i Greers film Sirius Disclosure.76
Edgar Mitchell är en av flera NASA-astronauter som har gjort några
ögonöppnande kommentarer om utomjordisk närvaro. Steven Greer berättar i
en video:
”Mycket nära vänner och familjemedlemmar till både Neil Armstrong och Buzz
Aldrin har separat sagt att det fanns många stora UFO runt kratern där
Dr. Steven Greer: We DID go to the Moon - But the Footage was Fake – 24 juli 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY
76
SIRIUS: from Dr. Steven Greer - Original Full-Length Documentary Film (FREE!) Publicerades den 21 apr. 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=5C_-HLD21hA
75
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månlandaren landade och att dessa sågs av både Armstrong och Aldrin. Jag har
också talat med militära officerare som har sett bilderna om denna händelse men de har aldrig blivit offentliggjorda. En nära familjemedlem till Buzz Aldrin
sa till mig: ’Det är inte min sak att lämna ut Buzz om detta - om han kan prata
om det en dag, kommer han att ...
Neil Armstrong blev lite av en eremit efter månlandningen och talade sällan om
den historiska händelsen. Hans vänner och familj har berättat för mig att detta
berodde på att han var en man med sådan integritet att han helt enkelt inte ville
vara tvungen att ljuga för allmänheten om ett sådant fantastiskt möte. Hur
tragiskt det är att våra hjältar har tvingats in i denna ohållbara situation!”77

Även Dan Eden berättar att Neil Armstrong avslöjade för en professor ”som
önskar vara anonym” vad som egentligen hände på Månen när de kom dit.
Armstrong berättade för honom att det fanns rymdskepp där och att de var
enorma, både i storlek och tekniskt, och han ska ha sagt: ”Boy, were they big!...
and menacing (hotfulla)!”78
Maurice Chatelain, var som jag nämnde ovan, specialist på elektronisk
navigation och chef för gruppen som forskade inom elektromagnetism inom
NASA. 79 Ett av Chatelains patent handlade om ett automatiskt landningssystem
som kom att användas på månresorna, vilket innebar en mjuk landning utan
skador på raketerna (Chatelain, s. 9). Han berättar att när Apolloprojektet
startade fanns det inget kommunikationssystem som var nog känsligt för att
kunna överföra rösterna mellan Jorden och Månen och ändå mindre att överföra
TV-bilder på det avståndet. Det måste utvecklas och byggas, vilket genomfördes. Enorma antenner byggdes på olika platser på Jorden, för att rymdraketerna alltid skulle kunna ha kontakt med Jorden när de snurrade runt Månen.
Chatelain konstaterar att alla Apolloresor följdes på avstånd och ibland
ganska nära av extraterrestrials rymdskepp, ”flygande tefat” eller UFOs. Varje
gång detta hände rapporterades det till Mission Control, som sen beordrade
”absolut tystnad” (Chatelain, s. 23). Astronauterna använde kodordet ”Santa
Claus” för de UFO de rapporterade om. När Apollo 8 med bland annat James
Lovell ombord hade besökt Månens baksida berättade han så att alla kunde höra:
”Vi har blivit informerade om att Santa Claus faktiskt existerar!”. Chatelain
räknar upp de olika observationerna som rapporterats och vem som rapporterade.80
Dr. Steven Greer: We DID go to the Moon - But the Footage was Fake – 24 juli 2016 https://www.youtube.com/watch?v=dUYX2sjzdFY
78
Under rubriken ”Aliens Warn: Don't Come Back!” i Dan Edens mycket läsvärda artikel
Why NASA Never Went Back to the Moon: The Truth http://humansarefree.com/2011/02/truth-about-moon.html
79
Chatelain Maurice (1978) Our Ancestors Came From Outer Space – Min artikel om boken
finns på min Boksida http://www.piahellertz.com/Our_Ancestors_Came_from_Outer_Space.pdf.
80
Se också Why NASA Has Never Returned To The Moon part2 https://www.youtube.com/watch?v=gqVpaV8J2CA
77
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Även enligt Neil Armstrong har “extraterrestrials” en bas på Månen och att
de varelser som finns där sa ifrån att jordmänniskorna inte fick återkomma!
Milton Cooper, officer inom den amerikanska flottans underrättelsetjänst,
Naval Intelligence Officer, berättar att det inte bara finns utomjordiska baser på
Månen, vilka finns på baksidan av Månen, men att det även pågår en stor
gruvoperation där och att det är där som “aliens” har sina enorma moderskepp,
medan resorna till Jorden görs i mindre "flygande tefat".
Den främmande basen på Månens baksida, Luna, filmades av Apolloastronauterna. De filmade basen, gruvdriften som görs med mycket stora
maskiner, samt det mycket stora utomjordiska moderfartyget. Det beskrivs i
observationsrapporter, enligt Milton Cooper.81
I en tvåtimmarsdokumentär berättar olika personer om olika fenomen man
fotograferat på Månen som de tolkar som skapade av varelser. Buzz Aldrin
berättar om flygande ljusobjekt som de såg från raketen när de närmade sig
Månen.82
Enligt Kay Grinter vid NASA.s John F. Kennedy Space Center, var
orsakerna till att man inte återvände efter Apollo 17, förutom brist på pengar
även civila oroligheter, Vietnamkriget, amerikanska städer som förföll,
oroligheter på universitetscampus och inflation.83
Steve Rousseau vid Popular Mechanics intervjuade John Schuessler, en
f.d. NASA-ingenjör som arbetade med Geminiprogrammet som föregick
Apolloprogrammet om varför Apolloprogrammet avstannade. 84 Schuessler
menar att NASA hade uppnått de mål man hade satt upp för programmet
förutom de ekonomiska orsakerna, så det fanns inga nya motiv kvar för
fortsatta resor.

Baser på Månen
En före detta CIA-pilot John Lear chockade allmänheten med sitt påstående att
Månen faktiskt är bebodd med över 250 miljoner medborgare. Detta berättar
även Bret C. Sheppard som visar bilder från Apolloarkivet i en video på
Youtube där det är tydligt att det finns byggnader på baksidan av Månen.85 Flera
81

The Truth - Why Nasa Has Never Returned To The Moon Part 1-v - Publicerades den 7 juli
2009. Länken till denna dokumentär har ständigt tagits bort men lagts upp på nya adresser, så
man får söka via titeln. Idag – augusti 2018 hittade jag den på
https://www.youtube.com/watch?v=uagbZmWcl7I. 10 minuter.
82
Buzz Aldrin Confirms UFO Sighting in Syfy's 'Aliens on the Moon' Publicerades den 16 juli 2014 - https://www.youtube.com/watch?v=ZNkmhY_ju8o
83
Grinter, Kay (2011) ’Apollo 18’ Myths Debunked, NASA-style – 23 seprember https://www.nasa.gov/centers/kennedy/about/history/Apollo_18.html
84
Rousseau, Steve (2011) Why Apollo Really Stopped at 17 – 2 september https://www.popularmechanics.com/space/moon-mars/a7166/why-apollo-really-stoppedat-17/
85
Astronomers Delivering the Lunar Truth. UFO’s and Alien Structures - Publicerades den 9
mars 2018 - https://www.youtube.com/watch?v=frbhePgen_0
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astronomer, som nu skaffat sig teleskop av mycket hög kvalitet avslöjar rörelser
av UFOn på Månen i videon.
John Lear berättar om baser på Månen även i en annan en video. Han anger
namn, detaljer, platser, program och mycket mer. Lear beskrev Månens
medborgare som ”humanoida utomjordingar”. Han sa också att det bland dem
finns den ”grå rasen”, men de lever under Månens yta och arbetar i enorma
laboratorier.86
William Tompkins berättar i en intervju med Walter Nowosad vid
Search4TruthReality att NASA redan före Apolloprogrammet visste att det fanns
strukturer, byggnader av glas samt vägar på Månens baksida.87 Robert ”Bob”
Wood poängterar i intervjun att William Tompkins är ett unikt vittne, eftersom
han är den ende överlevande som fanns med i det hemliga rum som hade total
kontakt med astronauterna och tillgång till all information, både samtalen och de
kamerabilder som sändes. Satelliter som åkt runt Månen för att leta bra
landningsplatser hade tagit massor med bilder, bilder som idag, som nämnts, har
börjat läcka ut på nätet. Richard Hoagland presenterar och analyserar många av
dessa bilder i sin bok ”Dark Mission – The Secret History of NASA” (2009).
Videokanalen Secureteam beskriver i en video vad astronauterna på Apollo
11 såg på Månen och vad de sa till varandra, vilket har dokumenterats i
sekretessbelagda dokument som verkar börja läcka ut.88 Videon tar upp några
korta utdrag ur dessa kommentarer.

Edgar Mitchell var den sjätte mannen som vandrade omkring på Månen
med Apollo 14 år 1971 i sammanlagt 9 timmar och 17 minuter – och kan
Core Spirit (2018) Former CIA Pilot: “The Moon Is Inhabitable and Has Over 250 Million
Citizens” - https://www.riseearth.com/2018/01/former-cia-pilot-moon-isinhabitable.html#more
87
Robert Wood and William Tompkins Interview - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=qzNSX3ftKiw&t=88s
88
PROOF Of Aliens On The Moon In Apollo Radio Transmissions? - Publicerades den 13
februari 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=hGXibzWG1IU.
86
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fortfarande titulera sig som den som befunnit sig på Månen under längst tid.89
Han menar också att han hade kontakt med extraterrestrials som informerade om
att deras syfte var att skydda mänskligheten från de destruktiva konsekvenserna
av atomkrig.90 I en artikel i Aftonbladet år 2008 rapporteras att Mitchell sa sig
vara trött på att NASA håller utomjordingars existens hemlig. Därför vill han
lyfta på locket till en av de största konspirationerna någonsin. Aftonbladet
refererar till Sky News: ”Jag råkar veta att utomjordingar har besökt Jorden.
Detta har hemlighållits av våra regeringar under minst 60 år men sanningen
börjar nu sakta komma fram. Somliga av oss är priviligierade nog att redan veta
om det”.91 I en kort video på Youtube som publicerades 2013 berättar Mitchell
också om ”aliens” och om NASA:s tystande. Hans teori är att de vill sekretessbelägga dels på grund av att de inte vet hur de ska hantera det, men också på
grund av maktbehov och girighet. 92 Edgar Mitchell dog 85 år gammal den 4
februari 2016.
Fler och fler videor publicerar NASA-bilder från Månens baksida som
visar ljusfenomen och strukturer med mera, som inte är naturliga.93 Kan det vara
så att tiden nu är mogen för ett successivt avslöjande? Mänskligheten kanske är
mogen för att äntligen få veta?

Frimurare på Månen
William Tompkins är som nämnts ett av de viktigaste vittnen som nu avslöjar
detaljer om det hemliga rymdprogrammet och människors interaktioner med
”extraterrestrials”. I sin bok ”Selected by Extraterrestrials – My life in the top
secret world of UFOs, think-tanks and Nordic secretaries” (2016) samt i ett
flertal intervjuer på Youtube berättar han mycket ingående om sitt arbete inom
rymdforskningen, bland annat om Apolloprogrammet och månlandningarna.
Förutom att han berättar om att ET.s redan fanns på Månen när Apollo 11
landade vid Stillhetens hav, så nämner han i en video att Neil Armstrong och
Buzz Aldrin placerade en frimurarflagga på Månen för sen återvända till
månlandaren och genomföra den numera världskända ritualen när Armstrong
stiger ner på Månen och säger ”That's one small step for a man, one giant leap
for mankind.”
Strandberg, Sofie (2008)”Jag råkar veta att de varit här” – 24 juli http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11468818.ab
90
Han nämner detta bland annat i denna video: 5 Shocking Confessions of Astronauts in
Space! – 25 juni 2017 - https://www.youtube.com/watch?v=lHbogMKYudA
91
Strandberg, Sofie (2008)”Jag råkar veta att de varit här” – 24 juli http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11468818.ab
92
Former Astronaut Explains The UFO Cover-Up 2013 – 14 februari 2013 – 6 minuter https://www.youtube.com/watch?time_continue=198&v=7AAJ34_NMcI
93
NASA This is why we never returned to moon! / top secret pictures about moon 2017 NEW!
Vol 3 - Publicerades den 26 apr. 2017
https://www.youtube.com/watch?v=qMD75IssBYM
89
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Tompkins far var en 33e gradens frimurare, så han känner väl till
organisationen.

Buss Aldrin med handtecknet som betyder 666

Neil Armstrong med frimurarringen

Jag läser just nu tegelstenen (drygt 600 sidor) ”Dark Mission – The Secret
History of NASA” (2009) av Richard C. Hoagland och Mike Bara. I ett
inledande kapitel beskriver Mike Bara hur Buzz Aldrin genomförde en
frimurarritual 33 minuter efter landningen (s.11). Talet 33 verkar ha stor
betydelse för frimurarna. Dessutom berättar Bara att Aldrin hade med sig sitt
”Scottish Rite 33o apron”, sitt frimurarförkläde, till Månen, vilket enligt Bara är
ett starkt indicium för att Aldrin faktiskt planerade att utföra och även
genomförde en frimurarritual (s. 14).
Buzz Aldrin berättar själv i sin bok ”Magnificent Desolation – The Long
Journey Home From the Moon” (2009–2010) att han höll en ceremoni på
Månen kort efter det att han stigit ner på ytan medan ”Neil respektfullt tittade på
utan att göra någon kommentar” (s. 27). Han berättar att han hade med sig sitt
personliga ”preference kit” och tog fram sina ”communion elements”, d.v.s. det
som behövs för att genomföra en nattvards-/konfirmationsritual. Han häller upp
lite vin i en bägare och ber om en kort tystnad samt läste sedan kort ur Bibeln.
Han skriver också att om han skulle göra det igen, kanske han inte skulle
genomföra en nattvardsritual. Han menar dock att det var en kristen ceremoni
och han ville betona att den gällde alla, kristna, judar, muslimer, animister,
agnostiker och ateister (s. 27).94 Han berättar också att de avtäckte en platta på
Månen med texten: ”Here Men from the Planet Earth first set foot upon the
Moon. We came in Peace for all Mankind” (”Här har män från planeten Jorden
stigit ner på Månen. Vi kom i fred för hela mänsklig-heten.”) (s. 35). Även

Jag blev nyfiken på varför det heter ”nattvard” och hittade en förklaring på
BIBELFRÅGAN – ”Ordet ’nattvard’ är egentligen inget annat än ett gammalt svenskt ord för
kvällsmat, dagens sista måltid (ordet ’vard’ betyder ’måltid’).
94
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president Nixon satte sitt namn på plattan.95

På en lista över berömda frimurare som publicerats av frimurarlogen Grove
Lodge #824 står det: ”Många astronauter är också medlemmar, bland annat
John Glenn och Edwin Eugene ’Buzz’ Aldrin, som tog en Masonic-flagga till
Månen 1969”.96 Det kan man väl kalla bekräftelse från högsta nivå?

Buzz Aldrin
Buzz Aldrin, som var ”andre mannen” på Månen, lever fortfarande, 50 år efter
färderna. Han fyller 89 år i januari 2019. Han har blivit föremål för en hel del
uppmärksamhet och granskning och har föreläst och intervjuats vid massor av
tillfällen runt om i världen. Under de första åren efter landningen 1969 reste han
runt mycket, ofta i sällskap med NASAs personal, men han tröttnade och
berättar att han senare valde att isolera sig. Äktenskapet och relationen till hustru
och barn hade tagit stryk genom att han ständigt var borta. Han skiljde sig snart
och kämpade sedan i många år med sin grava alkoholism och djupa
depressioner, vilket han berättar naket avslöjande och mycket självutlämnande
om in sin bok ”Magnificent Desolation”. Han berättar om den långvariga
depression han hamnade i när han började fundera över vad han skulle göra med
resten av sitt liv. Han började tycka att NASA utnyttjade astronauterna för PRjippon, vilket han inte trivdes med. Neil Armstrong valde att isolera sig helt.
Aldrin skriver att Armstrong var en ”flygare”, inte en PR-människa.
Aldrin hade dessutom fått värk i axlar och nacke. Han trodde att det kunde
bero på G-krafterna under resan. Efter lång tvekan förmådde han sig att uppsöka
både fysisk läkare och psykiatriker, och fick så småningom hjälp, både med sitt
95

Richard Nixon var inte frimurare men däremot medlem i en annan hemlig grupp, The Order
of the Red Friars - https://nordic.businessinsider.com/us-presidents-who-were-in-secretsocieties-2017-4?r=US&IR=T – Friars kan översättas med munk, pilgrim eller eremit.
96
Grove Lodge #824 AF & AM - Famous Fremasons https://www.grovemasoniclodge.org/index.php/secrets/famous-freemasons
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mående och sin alkoholism. Bland annat deltog han i AA-grupper, Anonyma
Alkoholister, där han fick höra andra människor berätta om sin kamp mot
alkoholen. Så småningom bestämde han sig för att använda sitt kändisskap för
att göra något gott för mänskligheten, vilket han berättar detaljerat om i boken
eftersom han vill hjälpa andra människor med liknande problem. Det är nu
omkring 30 år sedan han blev nykterist.
I sin bok berättar Aldrin också om sina svenska rötter. När Aldrin,
Armstrong och Collins reste runt i världen efter månfärden för att berätta om
sina upplevelser, så hade NASA inte stoppat in Sverige i färdrutten. Däremot
besökte de Norge. Anledningen var, enligt Aldrin, Olof Palmes öppet negativa
hållning mot Vietnamkriget (Aldrin, s. 70).
Jag hittar en rolig artikel som Gösta Olsson skrivit i ÖP, Östersunds
Posten, där han berättar att han ringde Buzz Aldrin i USA och sa att han gärna
ville träffa en man som varit på Månen. Det fantastiska var att Aldrin då skulle
resa till Irland snart och Gösta Olsson fick tillåtelse att träffa honom där. Detta
hände år 1993. Olsson arbetade som lärare och frågade barnen vilka frågor de
ville ha svar på. Han gjorde en lista som han tog med sig till Aldrin.
Han fick en och en halv timme med Aldrin. ”Vänlig, öppen, naturlig och
pedagogisk var denne man som ibland har beskrivits som en ensamvarg”. Jag
tar ett kort citat ur den trevliga artikeln: ”Han berättade att hans farfar kom från
Stjärnfors i Värmland. Han utvandrade till USA 1892. ’Buzz’ pappa Edvin
senior Aldrin föddes 1899 och blev pionjärpilot och kamrat med Charles
Lindberg”.97
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 en
”Skeptiker” bemöter och hanterar en intervju där han i huvudsak verkar vilja
provocera Aldrin och få stöd för de teser han för fram i den skeptiska filmen.98
Aldrin trodde att det var en seriös journalist som vill skriva om publiceringen av
hans nya bok och blir arg på filmaren. 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 då också att Aldrin skulle svära på Bibeln och lova 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”.99 Aldrin blev arg
och knuffade till Sibrel, som sen anmälde Aldrin för misshandel, men fallet
Olsson, Gösta (2012) När "Buzz" svarade i telefonen höll jag på att trilla av stolen – 24
november - https://www.op.se/artikel/allmant/jamtland/nar-buzz-svarade-i-telefonenholl-jag-pa-att-trilla-av-stolen
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Buzz Aldrin interview – publicerades den 1 maj 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=gUOAmFMGLqE
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Ex-astronaut escapes assault charge - 21 september 2002, BBC News
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2272321.stm
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lades ner eftersom vittnen berättade att Sibrel provocerat Aldrin. Aldrin berättar
om detta i sin bok ”Magnificent Desolation”. Sibrel konfronterade flera
astronauter som naturligtvis reagerade negativt när att han påstod att de aldrig
landat på Månen.100
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 vara på egen
hand. Frimurarna har förlorat makten. Alla de kraftfulla vita männen... har alla
dött bort. Världen är en annorlunda plats nu” (min översättning).
I dagarna har det florerat en videosnutt där ”Skeptiker” påstår att Buzz
Aldrin erkänner för en 8-årig flicka att de aldrig åkte till Månen,101 men om man
lyssnar på hela intervjun så frågar flickan varför de inte åkte tillbaka till Månen
och Aldrin svarar att det inte fanns pengar för det. 102
Vincent Rhodes en amerikansk pastor menar i en Youtubevideo att Buzz
Aldrin själv erkänt att han ljugit om månlandningen i en Tweet. Videon
publicerades den 4 februari 2018. Pastorn kopplar sin analys till Bibelns texter
om falska profeter samt till kunskaperna om Frimurarna och deras bedrägerier.
Buzz Aldrin var, som nämnts, frimurare.103 Det verkar dock som om Tweetkontot inte är äkta.
I en annan video på UPI Video berättar Buzz Aldrin själv om minnen från
Apolloresan, att han var tveksam om han ville följa med, eftersom det var den
första landningen och den skulle få så mycket uppmärksamhet, men till slut
bestämde han sig. Han berättar om landningen, om kratrar, om dammet och om
känslan när Neil Armstrong meddelade Houston att ”The Eagle Has Landed”.
Allra mest stolt blev han när han och Armstrong satte ner den amerikanska
flaggan. I videon berättar han också att hemkomsten till Jorden var svårare än
han anat.104 År 2010 kom han ut med boken ”Magnificient Desolation” som jag
tror kanske betyder Magnifik ödslighet eller Magnifik tröstlöshet. År 2018 har
han kommit ut med boken ”No Dream is Too High”. Jag har läst den första där
han ingående berättar om sina erfarenheter. Min teori är att han efter år av
tystnad och isolering bestämt sig för att gå ut och bemöta alla insinuationer och
Confrontation with Buzz Aldrin – Wikipedia om Barn Sibrel https://en.wikipedia.org/wiki/Bart_Sibrel#Confrontation_with_Buzz_Aldrin
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AstroNot Buzz Aldrin Admits NASA Never Went To The Moon – 25 juli 2018 – 2 minuter https://www.youtube.com/watch?v=_rr_PAL8iwM
102
Zoey interviews Buzz Aldrin – 15 september 2015 – 17 minuter https://www.youtube.com/watch?v=Y4UP6nRMuGs
103
Buzz Aldrin Finally Tweets: Apollo 11 Moon Landing Was Faked! Our Earth is Flat!
https://www.youtube.com/watch?v=eeUqpRxkzX0
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In his own words: Buzz Aldrin 40 years later - Publicerades den 13 juli 2009 https://www.youtube.com/watch?v=1j9Fo7XayCg
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att han ger intervjuer för att promota för sina böcker.

Varför avslöjas inte sanningar?
När det gäller argumentet att insiders skulle avslöja ”sanningar” så finns det
åtminstone två skäl till att folk inte avslöjar.
Dels ger man starka sekretesslöften inom det militära och det verkar som
om folk som dras till dessa professioner är personligheter som lyder. Det finns
fall där någon visselblåsare berättat på dödsbädden, eftersom man inte vill dö
med en lögn.
Dels finns policyn med ”need-to-know”, d.v.s. du vet bara det du behöver
veta. Detta berättar bland andra William Tompkins om i sin bok ”Selected by
Extraterrestrials” (2016) och i sina intervjuer på Youtube. Det sitter massor med
forskargrupper och jobbar med samma utmaningar och samma projekt, ovetande
om varandra. De enda som vet är toppen på maktpyramiden. Då är det svårt att
”visselblåsa” eftersom man helt enkelt inte vet helheten. Supersmart knep för att
få tyst på folk!
Ett exempel som brukar användas för att ”bevisa” detta är Manhattanprojektet när tusentals forskare skulle utveckla atombomben. Ingen skvallrade.
”Skeptikerna” blev år 2011 överbevisade om att de hade fel när
amerikanska NASA släppte högupplösningsbilder från månlandningen på deras
Apollosajt enligt sidan 10fakta.se.105 Det återstår dock att se om de blir
övertygade.

Månens baksida
På grund av den rotationshastighet som Jorden respektive Månen har ser vi bara
”framsidan” på Månen. Både de tidigare obemannade Apollofärderna och
Apolloresenärerna tog som nämnts mängder av bilder av Månens baksida och
där kan man, som jag nämnt tidigare, se strukturer som inte kan vara naturliga
utan verkar vara skapade av intelligenta varelser. Dessa skapelser lär som
nämnts vara kända av NASA. Även teorin om att Månen redan är bebodd av
andra levande varelser.
Arjun Walia (2013) refererar bland annat till remote viewern Ingo Swann
som i sin bok ”Penetration” berättar om sin forskning med fjärrsyn och sina
”psykiska besök” på Månens baksida i samarbetet med Stanfordforskarna
Russell Targ och Harold Puthoff under åren 1972 fram till 1986.106 Vad han
där såg och upplevde överraskade honom själv, eftersom han inte i förväg kände
till att det fanns byggnader på Månens baksida.107
10 fakta du antagligen inte visste om Månen – 17 februari 2016 http://www.10fakta.se/manlandningen/
106
Wendin, Stefan (utan år) Remote Viewing, fjärrsyn http://vetapedia.se/remote-viewing-fjarrsyn/
107
”Penetraition” finns som PDF-fil på Internet och är mycket spännande läsning https://www.wanttoknow.info/ufos/penetration.ingo_swann.pdf
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Månens rotation och rotationshastighet är exakt synkroniserade, så från
Jordens synvinkel ser vi således alltid samma sida av vår roterande Måne.
”Tillfällighet? Kanske inte”, skriver Arjun Walia i sin intressanta artikel,108 men
detta tema ligger utanför denna artikel. Det gör också ett annat tema som han tar
upp, temat om huruvida Månen kan vara en skapad satellit och inte en naturlig
planet. Christopher Knight har skrivit boken Who Built the Moon? (2005), som
jag inte läst. Knight menar att Månen är en konstgjord konstruktion som
förmodligen byggts för att göra livet på Jorden möjligt, inklusive för oss
människor, och att de mest sannolika byggarna var människor från framtiden
med hjälp av tidsresor. Helt klart finns det många intressanta och ibland bisarra
teorier omkring Månen och andra teman när det gäller rymden.

Varför och hur har ”bluffteorin” uppstått? Vem tjänar på den?
Den fråga jag burit med mig en längre tid 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? Idag, den 25 augusti 2018, får
jag en intressant förklaring.
Jag lyssnar på en intervju med författaren Richard C. Hoagland på
Project Camelot.109 Det är en tretimmarsintervju uppdelad på tre avsnitt. I det
andra avsnittet berättar han mycket om månfärderna. Bland annat berättar han
att när man skulle genomföra en presskonferens om månfärden, som han själv
deltog i som journalist, så såg han en man som gick omkring och lade ut ett
tvåsidigt flygblad på alla stolarna. Dessutom delade han ut detta flygblad i
vänthallen utanför.110 I flygbladet 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” m.m. 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, som man inte skulle kunna svara på. Det var information som skulle
skapa problem på många sätt. Så man valde att tiga, ljuga, dölja och skapa
förvirring.
Walia, Argun (2013) The Dark Side Of The Moon: What Is It? What’s On It?- 14 augusti http://www.collective-evolution.com/2013/08/14/the-dark-side-of-the-moon-what-is-itwhats-on-it/
109
Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 1 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=GDEcfohz8xE
Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 2 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=3Sto4F2vBZg
Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 3 of 3
https://www.youtube.com/watch?v=bEsPKcRV5ZE
110
Project Camelot Interviews Richard Hoagland - Part 2 of 3 – 11 januari 2008 https://www.youtube.com/watch?v=3Sto4F2vBZg – vid omkring 34 minuter in.
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Hoagland berättar också om en teknik som fanns redan då, att faktiskt
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 har problem med att förklara och förstå varför han
minns så lite från färden. I sina böcker anger han en medförfattare. Kan han ha
fått hjälp att plocka fram minnen?
Jag har kommit i kontakt med denna teknik i samband med mina studier
om Mind control, där barn som blir utsatta för MK Ultras extrema tortyr,
sexuella övergrepp och forskning får sina minnen utraderade.111 Hoagland menar
dock att Neil Armstrong fick behålla sina minnen, men att han inte fick berätta
något, vilket gav honom problem resten av hans liv. Var det därför han valde att
isolera sig efter hemfärden? År 2015 gav han ett kort tal som videofilmades där
vissa menar att han antydde att det fanns något att undersöka. 112 Ovan har jag
också berättat att Armstrong informerande närstående om sina upplevelser.

Lite kort historia
År 1957 sände Sovjet upp Sputnik I som var den första människoskapade
satelliten, vilket ledde till att USA skapade NASA, National Aeronautics and
Space Administration, ett år senare, den 29 juli 1958. Den 12 april 1961 blev
den ryske kosmonauten Jurij Gagarin den första människan i rymden och den
förste som kretsat runt jorden. Han omkom 34 år gammal under en övningsflygning när planet, en sovjetisk MiG-15, havererade år 1968.
Mercuryprogrammet var det första rymdprogrammet som styrdes av
NASA. Det användes för att utröna om människor skulle kunna vistas ute i
rymden. Detta var ett av Nasas första primära mål. Den 9 april 1959 valdes sju
astronauter ut inför detta program.
Geminiprogrammet var Nasas andra huvudsakligen bemannade rymdprogram och höll på från 1963 till 1966. Geminiprogrammet hade som mål att
förbereda för Apolloprogrammet genom att utveckla tekniken för
dockningsmöjligheter och andra tekniker som behövdes för att landa på Månen.
Det gjordes 12 uppskjutningar varav 10 var bemannande. Wikipedia presenterar
bland annat namnen på Geminiastronauterna. Namnlistan visar att Apollo 11astronauterna hade varit i rymden redan under Geminiprogrammet och tränat.113
Sintia Radu berättar i en kort artikel i U.S. News om de olika turerna i
tävlingen om rymden. Nu är privata kommersiella aktörer med i tävlingen. 114
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Jag har skrivit två artiklar om Mind control - http://www.piahellertz.com/Mind_controlDel1.pdf och http://www.piahellertz.com/Mind_control-Del2.pdf
112
Neil Armstrong - The Truth beyond Belief - Publicerades den 31 juli 2015 – 1 minut https://www.youtube.com/watch?v=jkdc5bkTMwc
113
Geminiprogrammet - https://sv.wikipedia.org/wiki/Geminiprogrammet
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Radu, Sintia (2018) The Global Race to Space – 27 augusti https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2018-08-27/60-years-after-nasa-aglobal-space-race
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Månfärder i framtiden
År 2013 gjorde Kinas Chang'e 3, som använder en Jade Rabbit-rover, den första
obemannade mjuka landningen på Månen sedan 1976, enligt The Guardian.
Chang'e 4 är planerad för uppskjutning under december 2018. ”Vid den här
tiden nästa år kan det finnas en ny världsledande inom månforskningen. Om allt
går enligt planen, kommer Kina att ha gjort något som ingen annan supermakt
när det gäller rymdfärder har kunnat göra: landa på Månens baksida. Kina
skrider framåt med sina planer för månforskning. År 2018 kommer de att
lansera ett par uppdrag som gemensamt kallas Chang'e 4. Det är det fjärde
uppdraget i en serie uppkallad efter den kinesiska mångudinnan. Chang'e 4 är
inställd på lift-off 2018”, skriver The Guardian (min övers.).115
Efter Apollo 17 har inga bemannade rymdfärder till Månen genomförts
enligt officiella källor. Däremot har projekt med Skylab genomförts, där
rymdstationen bemannats och genomfört olika experiment. 116

Apollo 18
Under mina ”månstudier” har jag passat på att se några filmer och ett antal
videor. I samband med att jag läste Scott Kellys bok om hans år i rymden och att
han kommenterade nånstans att de tittat på filmen ”Gravity” med Sandra
Bullock och George Clooney som enda skådespelare där ute i rymden. Han
blev imponerad över hur lika filmens internationella rymdstation ISS var
verklighetens ISS. Så jag blev nyfiken. Filmen gav verkligen en fantastisk
inblick i hur det kan vara att leva och arbeta i tyngdlöshet förutom att den var
enormt spännande. Det är en sak att läsa om det. Att se det ger en ny dimension
och en djupare inblick. Jag undrar hur dessa filmer spelas in? Får filmmakarna
tillgång till de simulatorer som astronauterna använder vid sin träning i
tyngdlöshet?
Dessutom har jag tittat på två Apollofilmer, en om Apollo 13, som jag
nämnt ovan, och en om Apollo 18. Buzz Aldrin berättar i sin bok att
filmmakarna hade tillgång till tekniken med tyngdlöshet så de kunde filma detta
i Apollo 13. Clara Moskowitz betonar att Apollo 18 är en fiction. Hon skriver:
”Filmen påstås vara producerad med hjälp av filmklipp som hållits hemliga av
NASA och som läckt ut till media. Den skildrar ett NASA-uppdrag till Månen
som verkligen gick snett när astronauterna stötte på tecken på främmande liv
där”.117 Det känns dock faktiskt som om filmen använt sig av en hel del faktiskt
Clark, Stuart (1017) China’s moon mission to boldly go a step further – 31 december https://www.theguardian.com/science/2017/dec/31/china-mission-to-far-side-of-themoon-space-discovery
116
Howell, Elizabeth (2018) Skylab: First U.S. Space Station – 10 juli https://www.space.com/19607-skylab.html
117
Moskowitz, Clara (2011) 'Apollo 18' Offers Conspiracy Theory, to NASA's Surprise – 2
september - https://www.space.com/12813-apollo18-film-fiction-nasa-conspiracytheory.html
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bildmaterial från Apollofärderna, förutom nyinspelat material med skådespelare.
Det finns ju numera en hel del bildmaterial att tillgå, så varför inte? Filmen är
bildmässigt väldigt trovärdig och naturligtvis enormt spännande.
En tanke som slår mig är att filmen kanske kan vara producerad för att
börja öppna upp tankarna för att det faktiskt även i verkligheten kan ha funnits
utomjordingar på Månen, även om filmens version är en skräckvision.
Kay Grinter vid NASA:s John F. Kennedy Space Center, menar med
anledning av ryktena omkring filmen Apollo 18, att anledningen till att man
slutade skicka upp bemannade rymdraketer till Månen var ”enbart ekonomiska,
inte biologiska”.118 Det är klart att NASA måste fortsätta förneka extraterrestrialt liv på Månen. Än så länge… Men det verkar pågå ett successivt
avslöjande. Enormt mycket material har publicerats på 2000-talet och i
synnerhet på 2010-talet.

Avslutningsvis
Nu har jag fördjupat mig i fakta som å ena sidan menar att månlandningen är en
gigantisk bluff och fakta som menar att vi faktiskt landade på Månen med
Apolloprogrammet. Nu sätter jag punkt! När jag gör det så lutar jag mot att vi
med 99,99% sannolikhet faktiskt landade på Månen och att vi landsatte
åtminstone tolv astronauter där under Apolloprogrammet. Om det gjorts hemliga
resor sen dess vet jag inte. Det kanske blir ett framtida studieobjekt.
Jag vill också säga att efter det att jag läst de personliga berättelserna av
Scott Kelly, Christer Fuglesang och Buzz Aldrin så känner jag en enorm respekt
och beundran för deras brinnande engagemang, deras målmedvetna längtan att
få komma ut i rymden – en helt obegriplig längtan för en som hellre ligger på
sängen och läser böcker - och den helt otroliga, på gränsen till omänskliga
träning och de förberedelser som krävs för att kunna få infria sina ungdomsdrömmar. Scott Kelly och Christer Fuglesang åkte till ISS och arbetade där.
Buzz Aldrin reste till Månen och kom hem igen.
Jag blev nyfiken på hur många av de tolv som vandrade på Månen som
fortfarande lever, så jag gjorde en liten undersökning med hjälp av Wikipedia.
Av 21 astronauter lever 9, alla är över 80 år. Således är 12 döda. 6 av dem dog
när de var över 80 år gamla. De som dog yngre var 51, 57, 61 (2 st.), 69 och 75
år gamla. Så epitetet ”krutgubbar” gäller de flesta av dem som reste till Månen.
Jag blir också nyfiken på dem som dog unga och undersöker lite. "Jack"
Swigert, Jr. från Apollo 13 dog i cancer 51 år gammal. Ronald Ellwin Evans
från Apollo 17 dog 57 år gammal av en hjärtattack. Stuart Allen "Stu" Roosa
från Apollo 14 dog 61 år gammal av pankreatits, bukspottkörtelinflammation.
James Benson "Jim" Irwin från Apollo 15 dog 61 år gammal av hjärtinfarkt.

Grinter, Kay (2011) ’Apollo 18’ Myths Debunked, NASA-style – 23 seprember https://www.nasa.gov/centers/kennedy/about/history/Apollo_18.html
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Charles "Pete" Conrad från Apollo 12 dog 69 år gammal i en trafikolycka. 119
Anledningen till att jag var nyfiken var just påståendena om att Van
Allenbältena skulle vara så enormt radioaktiva och dödliga. De övriga
astronauterna som dött har kommit upp i en ålder när döden naturligt inträffar.
Genomsnittsåldern för män är enligt SCB 80,4 år i Sverige.120 Jag gissar att det
kan vara nåt liknande i USA.
När jag skriver ”vandrade” så påminns jag om historien om hur en av
astronauterna berättade för sin lilla dotter att han ”arbetat” på Månen. Så när
flickan fick frågan: ”Har din pappa vandrat på Månen?” så svarade hon ”Nej,
han arbetade på Månen!”
De här grabbarna har verkligen arbetat och det bör de få stor respekt och en
varm applåd för, istället för kritik, hån, förlöjliganden och karaktärsmord.

Tar det aldrig slut?
I dagarna släpps en film om Neil Armstrongs liv, ”First Man”. Skådespelaren,
Ryan Gosling, som spelar Armstrong, är kanadensare och vill inte ta med
scenen när Armstrong placerar den amerikanska flaggan på Månen. Argumentet
är att månlandningen var för hela mänskligheten, inta bara för USA. Detta har
upprört många och Buzz Aldrin protesterar genom att publicera nedanstående
bild i en tweet och får många stödjande reaktioner, bland annat: ”Thank you,
Buzz Aldrin, for speaking up. Our hero... That seems like a intentional snub to
our flag and America. I will not be going to see this movie. Ryan Gosling can
go back to Canada”. (”Tack Buzz Aldrin för att du säger ifrån. Vår hjälte… Det
är en medveten förolämpning mot vår flagga och mot Amerika. Jag kommer inte
att gå och se filmen. Ryan Gosling kan åka hem till Kanada.”) Flera skriver att
de inte tänker gå och se filmen.

För den läsare som orkat ända hit och som kanske fortfarande tror på ”bluffteorin”
rekommenderar jag en fantastisk dokumentär från 2007:
In the Shadow Of The Moon på Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=Osl9sDYDPqs
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Samtliga uppgifter hämtade från olika sidor på nätet. Dessa uppgifter gäller den 4
september 2018.
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Hög medellivslängd i Sverige – SCB - https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hogmedellivslangd-i-Sverige/
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