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Månkameran 
Anders Houltz

vintern 2006 fylldes massmedia till brädden avdet "svenska rymdäventyret".1 
En svensk astronaut och hans efterlängtade medverkan i en av den amerikanska 
rymdstyrelsen NASA:s rymdfärder väckte en uppståndelse som måste beteck
nas som anmärkningsvärd. Med tanke på den ingående rapporteringen och det 
högstämda tonläget var det lätt att få intrycket att detta för det första var en ge
nuint svensk bedrift som för det andra saknade motstycke i historien.

Uppståndelsen leder tankarna till sommaren 1969, den sommar då den för
sta månlandningen skulle ske. Apollo 11 var namnet på den expedition som för 
första gången skulle föra människor till en främmande himlakropp, och ingen 
detalj med anknytning till projektet tycktes för oväsentlig för att uppmärksam
mas. De bilder som togs på månens yta gav offentlig vittnesbörd om bedriften, 
samtidigt som de förändrade vår syn på vår egen planet och dess livsbetingel
ser. I snart fyrtio år har de använts i de mest skilda sammanhang och syften.

I Sverige handlade medierapporteringen till stor del om att den kamera
utrustning som medfördes var konstruerad av ett svenskt företag, Hasselblad 
AB i Göteborg. Störst uppmärksamhet fick Hasselblad EDC (Electric Data 
Camera), särskilt modifierad för användning på månen. Denna specialkamera

< Omslaget till Time Magazine den 25 juli 1969, några dagar efter den första mån
landningen. Den inte helt verklighetstrogna illustrationen framhäver den amerikanska 
flaggan, men också astronautens Hasselbladskamera.
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kom redan i förväg att rätt och slätt kallas "månkameran”, och på månen blev 
den kvar sedan astronauterna återvänt till jorden. För att minimera farkostens 
vikt lämnades nämligen all undgänglig teknisk utrustning kvar, så även månka
meran. Bara de avtagbara filmmagasinen med de ovärderliga filmrullarna fick 
följa med tillbaka.

De mediala bilder som månlandningarna tillhandahöll var slagkraftiga och ut
gjorde tacksamma bakgrunder för att projicera ideologiska och politiska bud
skap. Omslagsbilden från Time Magazine (bild på sidan 66) är ett talande exem
pel. Den visar en beslutsam amerikansk astronaut med ett utspänt stjärnbanér 
på månens yta. På rymddräkten bär han en iögonfallande kamera, som en sorts 
ersättning för det vapen man med dåtidens Science fictioninspirerade bildvärld 
kunnat vänta sig. Bilden kombinerar med andra ord ett heroiskt upptäckartema 
med patriotism, men också med ett mer oväntat fredstema, i vilket kameran spe
lar en central roll. Det var inte bara kamerans bilder som kunde användas, utan 
också bilden av kameran.

MÅNLANDNINGARNA OCH KALLA KRIGET
Månfärdernas historia är kort. Det handlar om en period på bara fyra år mellan 
den första - Apollo 11 i juli 1969 - och den sista - Apollo 17 i december 1972. 
Under denna period genomfördes sammanlagt sex månlandningar (en i ord
ningen, Apollo 13, tvingades på grund av tekniska problem att återvända utan 
att ha landat på månen). Apolloprojektet var en kombination av vetenskap, mili- 
tärstrategisk styrkedemonstration och massmedialt spektakel - i tidigare oanad 
skala. Den inledande euforin och uppmärksamheten mattades gradvis och 
nyhetens behag följdes av växande kritik och ifrågasättande av projektens poli
tiska, ekonomiska och vetenskapliga berättigande. Att den första människan på 
månen hette Neil Armstrong känner många till, men att den (hittills) sista hette 
Eugene A. Cernan är knappast allom bekant.

Att det amerikanska rymdprogrammet var ett led i kalla krigets maktkamp 
stod klart för de flesta redan i samtiden. Kapplöpningen mot månen hade bör
jat i och med de sovjetryska framgångarna med Sputnik 1, som sköts upp den 
4 oktober 1957. Med Sputnik 2, redan i november samma år, sändes hunden 
Lajka som första levande varelse ut i rymden, och 1961 blev Jurij Gagarin den
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första människan i rymden. Till skillnad från Lajka kunde Gagarin återvända från 
äventyret med livet i behåll.

Kort därefter proklamerade den nytillträdde president John F Kennedy i ett 
berömt tal att USA innan decenniets slut skulle landsätta en människa på må
nen: "This is a new ocean, and I believe the United States must sail upon it.” Det
ta var ett bokstavligen upphöjt mål som kunde samla nationen - till synes fritt 
från de politiska och sociala konflikter som präglade det jordiska. Kostnaderna 
för rymdprogrammet var förvisso ofantliga, men motiverades av att de främjade 
Mänskligheten och Vetenskapen.

Med de dödande skotten i Dallas 1963 fick Kennedys uttalande en ny och 
mytisk dimension - detta var större än ett politiskt löfte i allmänhet. Rymdpro
jekt med namn från den klassiska mytologin följde i rask takt: efter Mercury kom 
Gemini och sedan Apollo, det sista med den bemannade månfärden som utta
lat mål. Decenniet led mot sitt slut och raketuppskjutningarna genomfördes i allt 
mer forcerad takt. Massmedia följde utvecklingen med spänt intresse, allmän
heten matades med tekniska termer och kryptiska förkortningar, rymdfararna 
blev till hjältar vilkas liv var allmän egendom.

Kennedys utfästelse om att ta en människa till månen och tillbaka innan 60- 
talets slut kom att infrias, men med endast fem månader och elva dagars mar
ginal. Mer än 500 miljoner människor jorden runt följde de dramatiska direkt
sändningarna och de berömda fotografierna har sedan dess publicerats ett otal 
gånger. Den första månlandningen var den självklara kulmen på 1960-talets 
amerikanska rymdprogram, men också en symbolisk kulmen på en era, fylld av 
framstegsoptimism och tekniska landvinningar, av politiska motsättningar, med- 
borgarrättskamp, studentrevolt och Vietnamkrig.

KAMERA I RYMDEN
Från början hörde foto definitivt inte till de områden som prioriterades i rymd
programmet. På de första rymdfärderna medfördes inte några kameror - kaps
larna hade inte ens fönster så att astronauterna kunde se ut i rymden. När en av 
Mercuryuppskjutningarna 1962 skulle utrustas med kameror föll valet mer eller 
mindre slumpmässigt på en Hasselblad 500c. Bilderna blev spektakulära och 
den amerikanska rymdstyrelsen, NASA, började inse deras propagandavärde.
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Foto höll på att förändras från bisak till nära nog huvudsak för rymdprogrammet.
Samarbetet mellan NASA i Houston och Hasselblad i Göteborg tog under 

de följande åren allt fastare former. När den svenska kameratillverkaren, en av 
de minsta i världen, år 1967 fick ensamrätt på kameror för Apolloprojektet var 
det inte längre någon slump. Kontraktsumman uppgick till 1,7 miljoner kronor - 
en struntsumma i sammanhanget, men då ingick en reklampotential som knap
past kunde värderas i pengar.

En föraning om propagandavärdet hade kameratillverkaren fått 1966, då ast
ronauten Michael Collins vid en rymdpromenad råkade tappa sin Hasselblad 
SWC: "Damn! I've dropped it. I’ve dropped my Hasselblad!" Nyhetsutsänd
ningar över hela världen spred repliken och Hasselblad fick oslagbar publicitet. 
Företaget passade på att utlysa en hittelön på 10 000 dollar och svenska tid
ningar skrev halvt på skämt, halvt på allvar om Sveriges första satellit.

Vid Hasselbladsfabriken i Göteborg inrättades en särskild enhet, NASA- 
gruppen, för att konstruera en månkamera till Apolloprojektet i enlighet med 
NASA:s detaljerade önskemål. Till skillnad från de tidigare rymdkamerorna, 
som kännetecknades av relativt små modifieringar av standardkameror, handla
de det nu om att figursy en kamera som var lämpad för de betingelser man för
väntade sig på månens yta. En första modell, Lunar Surface SWC (super-wide 
camera), förkastades av NASA:s astronauter, som ville ha en mer lätthanterlig 
kamera med eldrift.

Den slutliga månkameran, Hasselblad 500 EDC (electric data camera), 
byggde på en motordriven modell som använts på tidigare rymdfärder. Den var 
utrustad med ett nykonstruerat objektiv av typen Zeiss Biogon C 5,6/60 mm, 
specialjusterat och försett med polarisationsfilter. Standardkamerornas form
givna ytterhölje hade avlägsnats, alla plastdetaljer var utbytta mot aluminium 
och kamerakroppen var målad i silverfärg för att reflektera bort värmen från det 
starka solljuset på månen. Reglagen hade anpassats för att kunna hanteras 
med de otympliga rymddräkternas handskar. Filmmagasinen var av en utökad 
70 mm-modell som rymde 160 färgbilder eller 200 svartvita. Sist men inte minst 
försågs kameran med en så kallad reseauplatta av glas i kamerahusets bild
öppning, tätt framför bildplanet. Plattan hade 5x5 mätkors, ingraverade med en 
tolerans på 0,002 mm.
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Måndagen den 21 juli klättrade Neil Armstrong ned från Apollo 11 :s månlan- 
dare ”Örnen" på den plats som kallas Stillhetens Hav. Därmed blev han den för
sta människan på månen, en stund senare följd av Edwin "Buzz” Aldrin. En tred
je astronaut, Michael Collins (han som några år tidigare råkat tappa en Hassel- 
bladskamera i rymden), väntade i moderskeppet "Columbia” som låg i bana 
runt månen. Astronauterna hade två timmar och tjugo minuter på sig att samla 
in 22 kilo grus och stenar, placera ut mätinstrument samt, inte minst, fotografera. 
Med sig hade de en EDC-kamera samt en 500EL som reserv (ytterligare en 
Hasselblad 500EL fanns kvar hos Collins i moderskeppet). Armstrong, som tog 
merparten av de ca 450 bilderna, bar månkameran fästad i brösthöjd på rymd-

V Hasselblads NASA-grupp i arbete 1968. Foto: Hasselblad Center.
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A Överst: Hasselblad 500 EDC med Zeiss Biogon C 5,6/60 mm objektiv. Nedan till 
höger: reseauplattan i kamerahusets bildöppning. Nedan till vänster: utökat Hassel- 
bladsmagasin för upptill 200 bilder. Magasinet har försetts med en bärring för att kunna 
firas ned och upp från månlandaren. Bild: Hasselblad Special 1970.
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dräkten. Kameran hade inte någon sökare, utan fotografen fick helt enkelt vända 
kroppen i den riktning han ville fotografera. Efter att ha använts på månytan his
sades de båda kamerorna upp med hjälp av en lina till månlandaren. Magasinen 
avlägsnades från kamerakropparna, som tillsammans med objektiven kastades 
tillbaka ned på månytan.

En tv-kamera överförde suddiga men direktsända bilder av de första stegen 
på månen till den väntande publiken. Liksom stillbildskamerorna lämnades den
na kvar på månytan.

Expeditionen lämnade även kvar en minnestavla med texten: ”We Came In 
Peace For All Mankind." Detta altruistiska budskap stod i viss kontrast till det 
amerikanska stjärnbaneret, utspänt med hjälp av ståltråd för att komma till sin 
rätt i månens avsaknad av atmosfär.

V Ett av de mest välkända fotografierna från månlandningen visar det första fotspåret 
på månen. Notera de fotogrammetriska mätkorsen. Foto: Edwin Aldrin.
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KTH OCH MÅNKAMERAN
Så här långt är historien välkänd och väldokumenterad. Mindre känt är att det 
faktiskt finns ett exemplar av den första generationens månkamera kvar på jor
den. Detta föremål finns varken hos NASA eller Hasselblad (som dock i efter
hand tillverkat en replik), utan innehas av KTH i Stockholm. Kameran minner om 
ett svensk-amerikanskt teknikvetenskapligt samarbete som hittills inte givits 
större uppmärksamhet.

Bakgrunden är i korthet följande. Fotogrammetri, vetenskapen om fotografisk 
uppmätning och kartering, var på 60-talet en forskningsgren på frammarsch 
tack vare ny teknik och ständigt nya tillämpningar. Inte minst var fotogrammetrin 
intressant för kartering i militära sammanhang. Världsledande på området var 
professor Bertil Hallert på KTH. Under ett flertal vistelser vid forskningsinstitut i 
USA i slutet av 50-talet och början av 60-talet utvecklade han ett samarbete 
med amerikanska forskare och efterhand också myndigheter.2 I samarbete 
med NASA utredde han möjligheterna att använda fotogrammetri för kartering 
av månens yta - dels från ovan, dels i samband med en eventuell månlandning.

Samtidigt blev Hallert en vetenskaplig referensperson för Hasselblads ut
vecklingsavdelning i Göteborg. Kanske bidrog den internationellt välrenomme
rade forskaren till att den förhållandevis resurssvaga kameratillverkaren lyck
ades vidmakthålla det värdefulla samarbetet med rymdprogrammet. Det var 
därtill en idé från Hallert som gjorde att månkameran på ett mer principiellt plan 
skilde sig från andra kameror. Han föreslog att kameran skulle förses med en 
reseauplatta, vars mätkors gjorde att fotografierna kunde användas till att be
räkna avstånd och höjdskillnader med stor säkerhet.3 Dessa mätkors avtecknar 
sig på alla bilder som tagits med kameran. Beskrivningar av kameran i såväl 
officiella dokument som massmediarapportering lade stor vikt vid reseauplattan 
och dess funktion. Med detta tillägg var kameran inte längre ”bara" ett verktyg 
för dokumentation, den var också ett vetenskapligt instrument.

Vid tiden för den första månfärden skickades ett exemplar av månkameran 
EDC till KTH för kalibrering och kontroll istället för att sändas ut i rymden. Re
sultaten var mycket tillfredsställande, vilket framgår av den vetenskapliga artikel 
som professor Hallert senare publicerade.4 Efter avslutade försök, och efter 
Bertil Hallerts hastiga bortgång 1971, blev kameran kvar på högskolan och an
vändes genom åren i undervisning och forskning.
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< Bertil Hallert, professor i fotogrammetri vid KTH, 
hade i omgångar varit verksam vid det amerikan
ska forskningsinstitutet G IM RADA, där han bland 
annat sysslat med militära tillämpningar av foto
grammetriska metoder. Foto ur Ottosson et al.

Mätkryssen som syns på de välbekanta bilderna från månen utgör en stän
dig, diskret påminnelse om Apolloprojektets vetenskapliga karaktär. Oavsett 
hur bilderna används bär de med sig denna ytterligare information, de är "ve
tenskap”. Som teknikhistorikern Michael B Smith har påpekat var rymdpro
grammets främsta produkt inte så mycket vetenskap som bilden av vetenskap.5 
Tydligare än med dessa bilder kan det knappast illustreras.

SVERIGE I RYMDEN OCH MÅNKAMERAN PÅ MARKNADEN
Det sista radiomeddelandet innan astronauterna lämnade månytan leder tan
karna till sentida produktplacering: "Neil, this is Houston. Did you get the Has
selblad magazine?” Armstrong: "Yes, I did."

Att förknippas med det projekt som mer än något annat representerade hög- 
teknologisk forskning hade en kommersiell betydelse som knappast kan över
skattas. Det var, som Victor Hasselblads biograf Sören Gunnarsson påpekar, 
"ett kvalitetstest som gick utanpå allt och blev kamerans verkliga genombrott".6 
Företagets produktinformation utgick från rymdkamerorna och framhöll att de i 
själva verket skilde sig mycket litet från standardkamerorna - de förbättringar 
som gjordes på rymdkamerorna kom även standardkamerorna till del. Under de 
följande åren utarbetades dessutom en kommersiell mätkamera, MK70, som 
mer direkt byggde på erfarenheterna från samarbetet med NASA och KTH. Än 
viktigare var att namnet Hasselblad i allmänhetens ögon blev synonymt med 
Månkameran. Detta innebar en särställning - den som ägde en Hasselbladare 
var i någon mån del av det stora projektet.
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Inom parentes kan nämnas att den schweiziska klocktillverkaren Omega på 
liknande sätt byggt ett exklusivt varumärke kring armbandsuret Speedmaster, 
som sedan det användes av astronauterna på Apollo 11 blivit känt som ”Mån
klockan”. Vid en auktion som anordnades 2007 i Genéve till 50-årsminnet av 
klockmodellen, såldes enskilda klockor för miljonbelopp.7 Liksom Hasselblad 
kan Omega hävda att företagets produkter genomgått det ultimata kvalitets
testet genom att ha använts på månen.8

Även i Sverige var förstås intresset för månlandningen enormt, och händel
sen rapporterades i minsta detalj. Expressens specialbilaga, "Rymd-Expressen” 
inkluderade en grammofonskiva med den inspelade konversationen mellan ast
ronauterna och rymdkontrollen i Houston, med ordagrann översättning till 
svenska i själva tidningen. Inte oväntat tog svenska massmedia fasta på att den 
första kameran på månen var svensk (och en av astronauterna, Edwin Aldrin, 
svenskättling). Därmed kunde en glimt av rymdäventyrets heroiska glans även 
falla på Sverige. I alla fall så länge som månlandningen kunde motiveras på ett 
allmänmänskligt plan.

Apolloprojektet var nämligen ifrågasatt såväl inom USA som internationellt, 
både med tanke på de stora kostnaderna och med tanke på de bakomliggande 
motiven. Var det verkligen berättigat att satsa sådana summor på rymdforsk
ning, när annan vetenskap skulle kunna åstadkomma betydligt mer för mänsk
ligheten för samma pengar? Fanns det över huvud taget vetenskapliga motiv 
för att just landsätta en människa på månen? Handlade det inte snarare om po
litik - att överträffa Sovjetunionen och att vända allmänhetens uppmärksamhet 
bort från Vietnamkriget och upp mot rymden? Genom rymdkameran hamnade 
neutrala Sverige plötsligt i kalla krigets fokus. Detta blev om inte annat tydligt 
när USA:s ambassadör Jerome H Holland skulle till Göteborg 1970 för att över
lämna en utmärkelse till Victor Hasselblad, och möttes av äggkastning.

KAMERAN BLIR ETT OBJEKT
Våren 2006 firades hundraårsminnet av Victor Hasselblads födelse med bland 
annat utställningen "Den yttre och den inre resan" på Hasselblad Center i Gö
teborg. Där visades rymdfoton vid sidan av Lennart Nilssons välbekanta bilder 
från människokroppen. Till jubileet publicerades också en omfattande biografi
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A Månkameran och månen: Samarbetet med NASA blev en viktig tillgång i Hasselblads 
marknadsföring. Bild ur Tidskriften Hasselblad 1979.

över företagsgrundaren. På Götaplatsen i Göteborg invigdes en staty som 
visar Victor Hasselblad med kamera i hand, se bilden på sidan 78. På sockeln 
finns en avgjutning av Neil Armstrongs första fotsteg på månen, som en påmin
nelse om sambandet mellan kameran och månfärden.

Samtidigt låg emellertid månkameran från KTH ute till försäljning hos den väl
renommerade kamerabutiken LP-foto i Stockholm, i väntan på auktion. Varför? 
Med ny organisation och omställningen till ny digital teknik hade det tidigare 
framstående ämnet fotogrammetri fått en förändrad roll inom KTH; kunskapen 
om den verksamhet som kameran minde om var på väg att försvinna och före
målets framtid var osäker. I samråd med den nya ledningen valde en av de
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personer som hade egna erfarenheter av samarbetet med Hasselblad att söka 
en ny ägare som var införstådd med kamerans historia. Såväl Hasselblad AB 
som Hasselblad Center i Göteborg erbjöds att köpa kameran, men avböjde. 
Istället skulle den nu alltså bjudas ut till marknadsmässig försäljning. Vilket pris 
den hade betingat i samlarkretsar får vi dock lyckligtvis aldrig veta. I samband 
med de efterforskningar som ligger till grund för denna artikel hämtades kame
ran tillbaka till KTH för temporär förvaring.

HUR MÅNGA MÅNKAMEROR FINNS DET?
På månens yta ligger tolv hasselbladskameror, kvarlämnade efter Apolloprojek- 
tets expeditioner mellan 1969 och 1972. En del av dem ligger helt enkelt där de 
hamnade i mångruset, några ligger i en kvarlämnad skottkärra, en i förarsätet på 
en månbil. En kamera ska enligt uppgift ha tagits hem till jorden för undersök
ning på grund av tekniska problem - dock utan att först ha använts på månen. 
Vad som sedan hände med denna kamera är okänt.

Den främsta rymdhistoriska museisamlingen i världen finns på National Air 
and Space Museum i Washington. Dess samlingar inkluderar bland mycket an
nat Apollo 11 -expeditionens kommandomodul, ”Columbia”, i vilken de tre astro
nauterna återvände till jorden efter avklarad månfärd. Detta föremål har en själv
skriven plats i museets "Milestones of flight", tillsammans med bland annat brö
derna Wrights flygplan från 1903 och Charles Lindberghs "Spirit of S:t Louis”. 
Beträffande autentisk fotografisk utrustning med anknytning till månlandningar
na är samlingarna mindre imponerande. En särställning intas av ett av de film
magasin som användes av Neil Armstrong på månen 1969. Den tv-kamera som 
filmade den första månlandningen finns representerad i form av en kopia. Tre 
Hasselblad 500c-kameror ingår - en är den som användes i Apollo 11 :s kom
mandomodul, de två övriga ingick i Gemini-projektet, dock utan att bevisligen 
varit med på någon rymdfärd. Någon månkamera finns inte i samlingen.

< Till 100-årsjubileet av Victor Hasselblads födelse 2006 invigdes denna staty av Victor 
Hasselblad på Götaplatsen i Göteborg. På bottenplattan syns en avbildning av det 
första mänskliga fotavtrycket på månen, som en påminnelse om Hasselbladskamerans 
betydelse för rymdfärderna och rymdfärdernas betydelse för Hasselbladskameran - 
jämför bilden på sidan 73. Skulptör Ulf Celén. Foto: Anders Houltz.
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> Beviset: En stolt NASA-tekni- 
ker visar upp måndammet på 
sina fingrar sedan han hanterat 
ett av de Hasselbladsmagasin 
som använts av Apollo 11 1969.
Foto: Hasselblad AB.

Ar 2005 sålde däremot den världsledande österrikiska auktionsfirman West- 
licht Photographica Auction en jämförbar kamera. Denna EDC med reseau- 
platta var gråmålad och försedd med ett Planar 2.8/80 mm objektiv. Auktions
firman betecknade föremålet som en extremt sällsynt "museum piece”. Av ob
jektbeskrivningen framgick att endast ett femtiotal dylika kameror tillverkats to
talt, och att detta var första gången som någon sålts på auktion. Försäljnings
priset uppgick till 33 000 Euro.9

KAMERAN OCH KULTURHISTORIEN
Den månkamera som till följd av samarbetet med NASA och Hasselblad blev 
kvar på KTH är inte världsunik, men den är speciell i flera avseenden. Till att bör
ja med hör den till första generationen av det fåtal månkameror som tillverkades 
under den korta Apollo-eran fram till 1972. Därtill är den komplett utrustad, med 
tillhörande magasin och de tre originalobjektiv som ingick från början.
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Vad som dock kanske främst bidrar till att göra kameran speciell är att den, 
rätt tolkad, berättar ett stycke viktig och delvis okänd 1900-talshistoria. Den 
minner om ett teknikvetenskapligt samarbete i skuggan av kalla kriget. Den 
visar också hur den mediala bilden av vetenskap kan ligga till grund för kom
mersiell framgång och företagsidentitet. Genom kameralinsen får vi en ny vinkel 
på det neutrala Sveriges roll i kalla krigets politiska konflikt, något som inte 
minst har att göra med kamerateknikens egna grundläggande egenskaper.

Som teknisk artefakt kännetecknas kameran av att den är objektiv. På film
papperet dokumenterar den de ljusfenomen som linsen förmedlar, varken mer 
eller mindre. Fototeknikens roll är därför den neutrale åskådarens - kameran 
agerar inte, den dokumenterar. Trots att vi alla är medvetna på ett plan om att 
detta inte är hela sanningen, är denna föreställning fast rotad i det allmänna 
medvetandet, ännu i den digitala tidsåldern. Därför var det möjligt för ett 
svenskt företag - och för en svensk teknisk högskola - att medverka i det ame
rikanska rymdprogrammet under 1960-talet trots att det så tydligt ingick i ett 
militärstrategiskt sammanhang. Och därför var det också möjligt för svenska 
massmedia och allmänhet att med nationell stolthet följa Hasselbladskamerans 
resa ut i rymden. Samtidigt är kameran emellertid också en social och kulturell 
artefakt; dess bilder kan användas i olika syften och kameran själv är laddad 
med innebörder. Dess objektivitet är skenbar.

Idag är månkameran från KTH ett museiföremål. Sedan våren 2007 finns den 
deponerad på Tekniska museet i Stockholm, där man kan se den i utställningen 
"Ett rymdäventyr". En utställning som för övrigt invigdes av den första svenska 
astronauten, Christer Fuglesang.

Månkameran 81



A Månkamerna från KTH, som visas i Tekniska museets utställning Ett rymdäventyr.
> Tekniska museets månsten, se texten sidan 117. Obs! Bilden härinvid återger stenen 
i naturlig storlek.
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TACK
Författaren vill tacka följande personer för värdefull hjälp: Anders Boberg, Sören Gunnarsson,
Jan Lundberg, Elsa Modin (Hasselblad Center), Gunnar Persson och Kennert Torlegård.

NOTER
1 Se till exempel Karin Bojs, et al, "Svenska rymdäventyret", Dagens Nyheter, 3 december 

2006.
2 Ottosson, Lars, Carl-Olof Ternryd och Kennert Torlegård, Svensk fotogrammetri och fjärr

analys under 1900-talet. Stockholm: Kartografiska sällskapet, 2004.
3 Intervju med Kennert Torlegård, professor em. i fotogrammetri, KTH, 3 juni, 2006.
4 Hallert, Bertil, "Hasselblad EL Data Camera No.12 123, P/N SEB 33100040 S/N 1004: 

A Summary of Preliminary Investigations of the Geometrical Quality of the Camea and Pho- 
tographs," Stockholm: Institutionen för Fotogrammetri, KTH, 1970.

5 Smith, Michael L, "Selling the Moon: The US Manned Space Program and the Triumph of 
Commodity Scientism,” i: The Culture of Consumption: Critical Essays in American His- 
tory, 1880-1980, ed. Richard Wrightman Fox and T J Jackson Lears. New York: Pantheon 
Books, 1983.

6 Gunnarsson, Sören, Victor Hasselblad: Mannen bakom kameran. Stockholm: Journal, 
2006.

7 Svenska Dagbladet 17 april 2007.
8 www.omegawatches.com, 2007-04-24.
9 www.westlicht-auction.com, LOT 382, Auktion 7, 21 maj 2005.
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