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21 juli 1969 I Sverige grydde sommarmorgonen, i Moskva 
hade dagen redan börjat – i USA var det tidig kväll.
över hela världen satt hundratals miljoner människor och såg 
samma korniga tv-bilder. En suddig figur som långsamt klev bak-
länges nerför en stege.
ett par sekunder senare sätter 38-årige Neil Armstrong ner fo-
ten – och blir den första människan på månen. 
Det ofattbara hade blivit verklighet, USA hade vunnit rymd-

  tRION SOM SKREV
VÄRLDSHIStORIA 

Andreas Victorzon

neil 
Armstrong  
■ neil Armstrong föddes 
1930 i Wapakoneta i 
Ohio.

Han var stridsflygare un-
der Koreakriget, blev senare 
testpilot för Nasa och däref-
ter astronaut.

Efter att ha genomfört his-
toriens första månprome-
nad, lämnade han Nasa året 
därpå och blev lärare på uni-
versitetet i Cincinnati.

På grund av sin skotska 
härkomst blev Armstrong 
1972 hedersmedborgare i 
staden Langholm, där han 
har sina rötter.

Han har uttryckt stolthet 
över staden. Lite märkligt 
kan tyckas med tanke på 
den 400 år gamla lag som 
fortfarande kräver att alla 
medlemmar i klanen Arm-
strong som vistas där ska 
hängas.

Armstrong har haft ett 
stort antal styrelseuppdrag i 
olika bolag och länge levt ett 
undanskymt liv.

I maj 2005 hotade han att 
stämma sin frisör, sedan 
denne försökt sälja Arm-
strongs hår till en samlare 
för 24 000 kronor. Neil Arm-
strong krävde att frisören 
donerade pengarna till väl-
görenhet.

Buzz 
Aldrin 

■  Buzz Aldrin föd-
des 1930 i mont-
clair, new Jersey.

Han är av skotsk 
och svensk härkomst 
och har fortfarande 
släktingar i Värmland. 
Smeknamnet fick han 
av sin lillasyster, som 
inte kunde säga ”brot-
her”, det blev ”buzzer”. 
1988 tog Edwin Aldrin 
Buzz som sitt lagliga 
förstanamn.

Buzz Aldrin pensio-
nerades 1972. I själv-
biografin ”Return to 
earth” berättar han öp-
pet om sina problem 
med depression och 
alkoholism. 

Han har varit med i 
flera tv-serier, bland 
annat ”The Simpsons” 
och även uppträtt i en 
rapvideo med Snoop 
Dog. 

2002 slog Buzz Al-
drin till en filmare i 
Hollywood som hade 
kallt honom fegis och 
tjuv och påstått att 
han aldrig varit på må-
nen. Polis och åklaga-
re valde att lägga ner 
fallet.

michael 
Collins 

■ michael Collins 
föddes 1931 i 
rom. 

Hans far var gene-
ralmajor i armén och 
han växte upp lite 
varstans i världen. 
Bland annat i Puerto 
Rico – i det näst älds-
ta huset på ön.

När hans kamrater 
var nere på månen 
var Collins den en-
sammaste männis-
kan sedan Adam. Ef-
ter månresan glöm-
des han nästan bort.

Han lämnade Nasa 
efter ett år och blev 
chef för National Air 
and Space Museum 
och fick sedan en 
hög post på Smith-
sonian Institution. 
Han har skrivit mäng-
de med böcker och i 
motsats till de flesta 
av sina kollegor har 
hans äktenskap inte 
spruckit.

      Hela
jorden 
såg det
första
steget
på månen

kapplöpningen mot kommunistregimen i Sov-
jetunionen och hela världen förundrades.
Aftonbladets Andreas Victorzon be-
rättar om den dramatiska resan till månen 
för exakt 40 år sedan. En färd som sluta-
de med succé – men bara var sekunder 
från en katastrof.

Sovjetiska tv-tittare följer mån-
landningen. Foto: AP
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BArA ett Steg tILL… Neil Armstrong är på 
väg att sätta ner foten och bli den förste människan på må-
nens yta. ”Ett litet steg för en människa, ett jättekliv för 
mänskligheten”, löd hans väl förberedda första ord.

Foto: AP



40 ÅR SEDAN … … MÅNLANDNINGEN

Ö
ver en miljon amerika-
ner trängs vid Cape 
Kennedy i Florida den 
stekheta sommarda-
gen 16 juli 1969. Där 
finns 3 497 journalis-

ter, sju av dem från Sverige. Minst 
sex hundra miljoner människor 
världen över följer dramat hemma 
i soffan på sina mestadels svart-
vita tv-apparater.

På klockslaget 14.32 kan de se hur stora 
vita flammor slår ner i det 13 meter djupa 
skyddsdiket av betong. En vit rök av för-
ångat vatten virvlar ut över startrampen. 
Den 111 meter höga raketen lyfter långsamt 
och majestätiskt mot den klarblåa skyn. 
Apollo 11 förvandlas snabbt till en liten vit 
penna som målar ett rött streck på himlen 
innan den försvinner. Exalterat ropar 
åskådarna: Go! Go! Go! Go!

Det rådde rymdfeber. Nästan varje 
kväll rapporterade de amerikanska tv-ka-
nalerna om nyfödda som döpts till ”Apol-
lo” (med vissa undantag. Eddie Lee McGee 
från Memphis, Tennessee, tyckte att ”Mo-
dule” var mer passande för hans dotter).

Även i Sverige lät vi oss ryckas med. 
Från SVT:s månstudio blev Bengt Feld-

reichs lugna stämma för många en trygg 
lots i den upptrissade stämningen.

Trots att Apollo 11 kostat på den tiden 
hisnande fem miljarder kronor, var det på 
sätt och vis ett lågbudgetprojekt.

Dess fader, nazitysklands raketguru 
Wernher von Braun, berättade senare:

– När vi kör ut raketen till startplatsen 
kommer jag att tänka på att alla dessa 
tusentals komponenter allihop har till-
verkats av firman med det lägsta anbu-
det och då  hoppas jag att alla verkligen 
har gjort sitt bästa.
Raketen väger inte mindre än 2 900 ton 

när den lämnar startplattan.
Den största delen av vikten består av 

bränsle: fotogen, flytande syre och väte.

De män som valts ut för det största 
uppdraget världen hittills skådat är Neil 
Armstrong, Michael Collins och Edwin 
”Buzz” Aldrin Jr. Befälhavaren Armstrong 
hade tagit flygcertifikat redan vid sexton 
års ålder och anses med sitt lugna sätt va-
ra en av världens bästa testpiloter.

Collins hade också varit testpilot, dess-
utom regerande mästare i handball bland 
astronauterna. Trots att han just genom-
gått en svår ryggradsoperation handplock-
as han av Armstrong. Testpiloterna på den 
här tiden är alla vana vid missöden och har 
flera tusen timmars träning i bagaget.

Aldrin var en duktig stavhoppare under 
collegetiden och hade skjutit ner två Mig-
plan som stridspilot under Koreakriget. 
Därefter hade han avlagt doktorsexamen 
vid ansedda Massachusetts Institute of 
Technology.

Alla tre gör nu sin andra rymdfärd.

efter drygt nio minuter tystnar mo-
torernas vrål. I en svindlande hastighet av 
25 000 kilometer i timmen lägger sig Apol-
lo 11 i en omloppsbana runt jorden på 185 
kilometers höjd.

Efter knappt tre timmar och ett och ett 
halvt varv runt jorden får nu Michael Col-
lins order om att det är dags för fas tre – 
som ska sätta dem på  kurs mot månen.

J2-motorn drar åter igång under drygt 
fem minuter och kastar ut resenärerna 
ur jordens gravitationsfält i en hastighet 
av hisnande 40 000 kilometer i timmen. 
Eller elva kilometer i sekunden. Mer än 
tio gånger snabbare än kulan från en 
Winchester .270.
Trots den höga farten upplever de tre 

männen det som att rymdfarkosten står 
stilla i ett svart, oändligt hav. Astronauter-
na har trätt in i tyngdlöshetens rike.

Efter att ha dumpat bärraketerna och 96 
procent av den ursprungliga vikten finns 
nu bara kommandomodulen Columbia 
och månlandaren Eagle kvar.

När de tre männen för första gången  ser 
jorden tappar de nästan fattningen.

– Jesus Christ, titta på den horisonten. 
Goddamn, den är vacker. Det är overkligt, 
utbrister Michael Collins.

Armstrong uppmanar honom att knäp-
pa en bild. Men Collins har tappat bort sin 
svensktillverkade kamera.

– Har någon sett en Hasselblad flyta för-
bi?

Månfararna kan nu lämna sin trånga 
startposition – inklämda på ett utrymme 
obetydligt större än framsätet på en ame-
rikansk sedan.

De behöver inte längre sina tunga rymd-
dräkter och hjälmar. I stället kan de kopp-
la av och flyta runt i sina specialsydda 
rymdlångkalsonger.

Armstrong svävar iväg och inspekterar 
månlandaren Eagle som är dockad upp 
och ner mot kommandomodulen. Den 
verkar vara intakt.

De drygt 384 000 kilometerna mot må-
nen tar 66 timmar.

Men trion behöver inte ha tråkigt. Arm-
strong har bland annat tagit med sig en 
kassett med sin favoritmusik: Samuel 
Hoffmanns science fictioninspirerade 
”Music out of the moon”.

Ur tandkrämsliknande tuber och 
vakuumpackade plastpåsar klämmer de 
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nu ut sin specialpreparerade rymdmat.
Buzz Aldrin blir förtjust i räkcocktail, me-

dan Collins föredrar en kräm som ska före-
ställa kycklingsoppa. Armstrong rapporte-
rar senare att hans utomjordiska höjdpunk-
ter på det kulinariska området är spagetti 
och köttfärssås, potatisgratäng, ananaskaka 
och en grapedryck.

Mellanmålen består av torkad frukt och 
köttbitar. För första gången kan rymdfara-
re också få sig lite snabbkaffe till livs, ge-
nom specialtillverkade sugrör.

Resenärerna upptäcker snart att vatten-
reningen ombord inte fungerar som det 
är tänkt. De får mer gas i magen än de 
önskar. Det pruttas. Det pruttas mycket. 
Och att öppna ett fönster och vädra 

kommer inte på fråga. Känsliga själar 
skulle kanske ha storknat redan här.
Doften får astronauterna att slå fast att 

den störste hjälten under ett Appolloupp-
drag är grodmannen som tvingas öppna 
farkostens lucka efter landningen i havet.

Toalettbestyren kräver enorm precisi-
on. Allt som hamnar utanför de små plast-
påsarna svävar ohejdat runt i kabinen.

Det mänskliga avfallet släpps vartefter 
ut i det oändliga mörkret. Urinet fryser 
ögonblickligen till skimrande iskristaller. 
En av astronauterna i Apolloprogrammet 
förklarar senare att ”en urindumpning i 
solnedgången” är det vackraste han sett. 

Astronauterna upplever tyngdlösheten 
som en oerhörd frihetskänsla. Som att ”fö-
das på nytt”. Men den påverkar också 
kroppshållningen.

– Den får Buzz att se ut som en allergisk 
österlänning med igensvullna ögon, me-
nade Collins.

Första natten har de svårt att sova. Col-
lins lyckas få hela sju timmar, Aldrin fem 
och Armstrong bara tre.

 17 juli, kl 13.00
nästa morgon vaknar de till en fru-
kost bestående av korv, rostat bröd, frukt-
cocktail och kaffe. Uppenbarligen på gott 
humör.

Kontrollrummets Cap com (Capsule 

communicator) i Houston:
– Är det där musik jag hör i bakgrun-

den?
Collins:
– Buzz sjunger.
Aldrin:
– Skicka korven, grabben!

navigationssystemet är den käns-
ligaste länken på resan. Om det havererar 
finns ingen möjlighet att komma in i om-
loppsbana runt månen. Då fortsätter fär-
den rakt ut i tomma intet.

Matematiker från MIT har jobbat kopi-
öst med de på den tiden så avancerade da-
torerna. I själva verket är de underlägsna 
dagens mobiltelefoner.

34 timmar efter uppskjutningen är det 
dags för den första tv-sändningen. Mi-
chael Collins visar upp en ficklampa 
som svävar fritt i kabinen medan han 
själv letar efter matpaket.
Sedan riktar han kameran ut genom ett 

fönster, och låter Armstrong hålla en geo-
grafilektion.

Hemma framför tv:n sitter Collins fru 
Pat och väntar otåligt.

Hon vill se sin make – inte Grönland.
När Collins ansikte slutligen fyller hela 

rutan utbrister hon lite chockerat:
– Han håller på att få mustasch!

De kastas 
ut i rymden
snabbare

än en
gevärskula

Texten fortsätter på nästa sida S

■ Rymdkapplöpningen började 
sent på kvällen den 4 oktober 
1957.
■ Nyhetskanalerna exploderade: 
människan hade skjutit ut en sa-
tellit i rymden, Sovjetunionens 
Sputnik 1.

Rysskräcken var enorm i USA och 
det kalla kriget hade fått en ny dimensi-
on: ”Space race”, rymdkapplöpningen, 
hade börjat.

Amerikanerna låg hopplöst efter – 
trots att man efter andra världskriget 
rekryterat männen bakom nazitysk-
lands fruktade V2-raketer, inklusive 
dess fader Wernher von Braun. 

Sovjetrevolutionens barn radade upp 
den ena propagandasegern efter den 
andra:

● En månad 
efter Sputnik 1 
kom Sputnik 2 
med hunden 
Lajka.
● 12 septem-
ber 1959 blev 
Luna 2 den 
första rymd-
sonden till må-
nen.
● Juri Gagarin blev första män-
niskan i rymden 12 april 1961.
● 8 mars 1965 tog Aleksej Leo-
nov den första rymdpromenaden.
Purfärsk i Vita huset hade John F 

Kennedy i maj 1961 bestämt sig: Inn-
an årtiondet var över skulle USA land-
sätta en människa på månen.

De tvingades uppfinna allt från bör-
jan. Grisar visade sig inte lämpade som 
astronauter – i stället fick det bli apor.

Alla försök misslyckades
USA:s femton första försök att foto-

grafera månen från obemannade far-
koster misslyckades.

Enorma summor pengar pumpades 
in i det allt mer framgångsrika Apollo-
projektet och i juli 1969 ansåg man sig 
redo att uppfylla Kennedys önskan.

USA fruktade att Sovjet vilken dag 
som helst skulle presentera bildbevis på 
att de vunnit kapplöpningen till månen.

till skillnad från USA mörkade man 
nämligen sina försök – utom de mest 
framgångsrika.

Därför var världen ovetande om Sov-
jets försök att skjuta upp en gigantisk 
månraket för en slutövning – bara tolv 
dagar före Apollo 11:s avfärd. Den ex-
ploderade dock redan på startplattan.

När Apollo 11 lyfte var ryssarnas Lu-
na 15 redan på väg. Visserligen obe-
mannad, men man hoppades kunna 
landa på månen före sina bittra fiender.

Men i samma stund som Neil Arm-
strong satte sin fot i det gråsvarta mån-
dammet var slaget om rymden över.

Efter de otaliga miljarder som inves-
terats på båda sidor om järnridån var 
intresset i det närmaste som bortblåst.

Apolloprojektet lades ner tre år se-
nare. Sedan den 14 december 1972 
har ingen människa satt sin fot på nå-
gon annan planet än vår egen.

Andreas Victorzon

Miljonpubliken jublar: ”Go! Go! Go! Go!”

kLOCkAn 14.32 Den 16 JULI 1969 Nedräkningen är över, mo-
torerna mullrar igång och den jättelika raketen omges av rök och eldsflammor inn-
an den långsamt lyfter.  Resan mot månen har börjat. Foto : AKG-IMAGES/NASA

äVentYret HAr StArtAt Förre presidenten Lyndon B Johnson 
med makan Lady Bird i svartprickig klänning fanns på plats på Cape Kennedys 

hedersläktare tillsammans med vicepresidenten Spiro Agnew. Runt omkring trängdes över en miljon amerikaner och över hela 
världen följde 600 miljoner människor månfärdens inledning på tv. Foto: REX FEAtURES/IBL

SPUTNIKEN
OCH LAJKA
STARTADE
RYMDRACET

Lajka skickades att dö i rymden.

Fo
to

: A
P

Jurij Gagarin.
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Nästa tv-sändning sker efter drygt 55 
timmar – en timme tidigare än planerat.

Den går därför astronauternas fruar 
helt förbi. De badar i Joan Armstrongs 
pool, pratar om hur deras barn ska reage-
ra på uppmärksamheten och om hur de 
ska gå ner i vikt.

flera av astronautbarnen bodde nä-
ra varandra och var vana vid sina fäders 
yrken. De kunde tycka att det var häftiga-
re att någon kompis förälder var sheriff.

Michael Collins junior blir inte nämn-
värt upphetsad av månfärden. Han vill 
helst leka med sin mjukiskanin, Snowball.

Marky Armstrong följer inte heller med 
så noga. Men när pappa Neil dyker upp i 
rutan springer han fram och kramar tv:n.

Efter närmare 62 timmar har USA:s bli-
vande hjältar tillryggalagt nio tiondelar av 
sin resa. När månens dragningskraft tar 
vid ökar farkostens hastighet avsevärt.

 19 juli, klockan 18.04

Besättningen gör sig redo för att gå in i 
omloppsbana runt månen. Collins avfyrar 
en av de två raketerna för att bromsa ner 
farten – sedan gör månens dragningskraft 
resten.

På baksidan av månen hamnar Apollo 
för första gången i radioskugga. På egen 
hand tvingas man nu bestämma om man 
ska avfyra den andra raketen för att kom-
ma ner på exakt 111 kilometers höjd. Eller 
om man måste avbryta.

De korta minuterna i radioskugga blir 
en nervpärs för familjerna där hemma.

Men allt går som planerat.
Farkosten vänder sig upp och ner så be-

sättningen kan se månens yta.
Michael Collins är den som styr för att 

hålla rätt kurs. Men han har ändå tid att le-

ta upp en liten krater som han döper till 
KAMP, efter begynnelsebokstäverna på 
sina familjemedlemmar Kate, Ann, Mi-
chael och Pat.

efter tretton varv runt månen in-
leder Armstrong och Aldrin dag fem med 
att klä sig i de tretton lager tjocka mån-
landningsdräkterna. Med inbyggda blöjor 
och avföringssystem. I hjälmen finns en 
avlång bit godis, runt halsen sitter en vat-
tenpåse försedd med sugrör monterad.

Eagle ser snarare ut som en insekt än 

en majestätisk fågel. I den sju meter 
höga engångskapseln finns inga be-
kvämligheter och den manövreras stå-
ende. Skalet är tunt som tre aluminium-
folier och ger inte mycket skydd mot va-
re sig värme eller kyla.
Armstrong och Aldrin tar plats i mån-

landaren, medan Collins meddelar Hous-
ton att det inte blir någon tv-sändning un-
der avdockningen från moderskeppet. 
Sikten genom fönstret skulle skymmas av 
kamerorna.

– Och jag har andra saker för mig.
Det har gått drygt hundra timmar sedan 

starten. Efter några tester av Eagles sys-
tem är det äntligen dags.

Månlandaren gör några piruetter för att 
Collins ska kunna inspektera den.  Man 
har konstaterat att den är flygduglig när 
Armstrong avslutar konversationen:

– See you later!
När Eagle lämnar Columbia är man 

återigen i radioskugga på månens baksi-
da. Än en gång håller man andan i kon-
trollrummet i Houston.

Till slut hörs Armstrongs röst:
– Örnen (The Eagle) har vingar.

Collins fortsätter sin omloppsbana. 
Och kan därmed inte se det stora ögon-

blicket – trots att han bara är 111 kilometer 
över månens yta.

Landningsplatsen i Stillhetens hav ha-
de valts ut noggrant, utifrån de överflyg-
ningsbilder tidigare expeditioner gjort.

För att kunna flyga med solen i rätt vin-
kel så att skuggorna inte blir för långa 
eller ljuset för starkt, finns bara en enda 
dag per månvarv som är optimal – och 
den 20 juli är det bästa alternativet.

neil Armstrong ska nu göra det kan-
ske svåraste en pilot hittills gjort: flyga en 
maskin helt olik allt annat som byggts, där 
alla spakar är specialgjorda, med en drag-
ningskraft sex gånger svagare än på jorden, 
i en atmosfärlös rymd med en okänd land-
ningsplats – och med en bränsletank som 
bara tillåter ett enda försök.

Under sin tjugoförsta flygning med en 
övningsmånlandare på jorden var han yt-
terst nära att mista livet. Fyra tiondels sek-
under innan farkosten störtade lyckades 
han då skjuta ut sig med katapult.

Efteråt konstaterade han lakoniskt:
– Det är en av dessa sorgliga dagar då du 

förlorar en maskin.
Efter drygt 102 timmar förlorar tekni-

kerna radiokontakt med Eagle. Man åter-
upprättar den genom att länka via Colum-

bia. Redan dessförinnan har kommunika-
tionen haft en eftersläpning på två sekun-
der, vilket försvårar kritiska beslut som 
måste fattas med ryggmärgen.

Nu blir radiokontakten fördröjd ytterli-
gare.

I kontrollrummet gör man nu en om-
röstning: landa eller inte landa? Man kom-
mer fram till att färden ska fortsätta.

Armstrong tittar ut över de nio miljoner 
kratrarna. Han studerar landskapet och 
ser Maskelyne A, följt av Italienformade 
”Boot Hill”, Rima Maskelyne 1-dalen, Last 
Ridge Hill och inser att de kommer att 
missa sin utvalda landnings-
plats i Moltkekratern med drygt 
sex kilometer.

Aldrin är fullt upptagen med 
att läsa av instrument och hin-
ner inte ens kasta en blick ut ge-
nom fönstret.

I Houston inser man vad av-
vikelsen beror på: Eagle färdas 
sex meter per sekund för snabbt. 
Höjs farten med ytterligare sex, 
måste uppdraget avbrytas.

På tiotusen meters höjd 
slår Aldrin på landningsradarn. 
Då börjar en gul varningslam-

pa blinka frenetiskt. Något är fel med da-
torn som ska sätta ner landaren. Och ing-
en förstår vad. Varningslampan blinkar 
återigen och ett nytt felmeddelande upp-
träder på skärmarna.

Det tar närmare en kvart innan en lätt 
frustrerad Armstrong får höra kontroll-
rummet konstatera:

– Vi kan fortsätta!
På 7,6 kilometers höjd vänder datorn upp 

Eagle i landningsposition och slår igång 
motorn för att dämpa nedstigningen. Far-
kosten sänker sig med en hastighet  av 30 
meter per sekund ner till en dryg kilome-

ter över månens yta.
Flygledaren Gene Krantz, som 

alltid iklädd en handsydd vit 
väst, genomför en ny omröst-
ning i kontrollrummet.

– Go! blir svaret.
Återigen blinkar varningslam-

pan – men nu finns ingen åter-
vändo.

Under de svettiga minuterna 
har all uppmärksamhet ägnats åt 
datakrånglet och att få farkosten 
att fortsätta flyga normalt.

Därför har man förlorat dyr-
bar tid att studera själva land-
ningsplatsen.

– Det var inte förrän vi kom ner under 
600 meters höjd som vi verkligen kunde 
titta ut och betrakta landningsplatsen, be-
rättar Armstrong senare.

Han konstaterar att den planerade land-
ningsplatsen är utom räckhåll och bestäm-
mer sig för att börja styra halvmanuellt.

På 250 meters höjd upptäcker Arm-
strong att farkosten är på väg ner i en 
krater fylld med stora stenblock. Att 
landa där skulle kunna vara förödande.
Eagle tål inte en lutning på mer än tio 
procent. Annars riskerar månlandaren 
att tippa omkull.
I Houston börjar man kallsvettas.
Bränslet tryter – och sekunderna tickar 

oroväckande fort.
Armstrong är frestad att bara sätta ner 

maskinen och få det överstökat.
– Men mitt bättre omdöme tog över, sä-

ger han senare.
Utan att pulsen höjs det minsta går 

Armstrong över till helt manuell styrning 
och börjar leta efter en ny landningsplats 
i det lavafält som kallas Stillhetens hav.

Han vänder Eagle och färdas horison-
tellt med ytan, bort från fältet med sten-
bumlingar.

I Houston förstår man inte vad som hän-

S Fortsättning från förra sidan

Texten fortsätter på nästa sida S

Till slut hörs Armstrongs röst: ”Örnen har vingar”

Varnings-
lampan
blinkar 

– men nu
fi nns ingen
återvändo

■  Alan B Shepard blev 15 maj 1961 
den förste amerikanen i rymden i en 
resa som var över på en 
kvart.■  Nästan tio år senare blev 
han den förste golfaren på månen.

I februari 1971 landade han på Fra 
Mauros högland. Expeditionen var strikt 
vetenskaplig och fruktansvärt fysiskt krä-
vande. Månfararna traskade omkring med 
en slags redskapskärra och slet som djur. 
Men den golftokige Shepard hann ändå 
ta fram sin medsmugglade järnsexa och 
drämma till bollen från månbunkern.

Svante Lidén

■ Astronauterna var ökända för att 
köra sina snabba Corvetter som 
blådårar på vägarna kring Cape 
Canaveral. 
Något de fortsatte med på månen. Ro-
vern – månbilen – var med på de tre sista 
resorna.
– Varje gång vi körde på nåt studsade vi 
och flög långt genom rymden, har månfa-
raren Jim Irwin berättat.
Hans kollega Dave Scott körde ofta på 
två hjul i svängarna. Sladdar på 180 gra-
der var inte ovanliga.

Svante LidénLAnDnIngen är närA… Månlandaren Örnen med Neil Armstrong och Buzz Aldrin ombord har lämnat moder-
skeppet och närmar sig Stillhetens hav på månytan. I rymdens mörker syns jorden 384 000 kilometer bort.  Foto: GAMMA/IBL

…SPännIngen StIger De 
tre astronatuernas familjer följde det åtta 

dagar långa månäventyret via tv-sändningarna. Här är det Michael Collins fru Pat i röd klänning som jublar tillsammans med 
släkt och vänner hemma i vardagsrummet när kapseln lyckligt landar i Stilla havet. Foto: BOB PEtERSON/ALL OVER PRESS

MOON-IN-ONE

MÅNRALLY

En eagle till på månen?

Fo
to

: A
P

Neil Armstrong och Buzz Aldrin fotograferade under färden mot månen.
Foto: AP  Foto: IBL/REX FEAtURES

40 ÅR SEDAN … … MÅNLANDNINGEN
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der – Armstrong är totalfokuserad och har 
inte tid att berätta varför han ändrar kurs 
och ökar hastigheten igen.

Månlandaren sjunker bara med 30 cen-
timeter per sekund. Men förflyttar sig ho-
risontellt med 14 meter per sekund. Allde-
les för snabbt.

I Houston konstaterar man nervöst att 
bränslet tar slut om 60 sekunder.

– Han åker i sidled, han åker i sidled! 
Varför gör han det?

40 sekunder kvar.
Fortfarande inte ett ljud från Eagle.
I kontrollrummet blir det tyst. Alla stir-

rar som förhäxade på sina skärmar.
Om någon så mycket som harklar sig, 

hyssjar tjugo andra åt honom, berättar Ge-
ne Krantz senare.

Armstrong störs av att han har en lätt 
rotation på kapseln. Han ändrar sig flera 
gånger. Flera platser ser först bra ut, men 
när han kommer närmare inser han att det 
är för mycket sten.

Hemma följer hustrun Janet dra-
mat under tystnad. Hon kramar om sonen 
Ricky. Hårt.

Joan Aldrin orkar knappt stå, utan lutar 
sig mot en dörr. 

Händerna skakar och kinderna blöts av 
tårar.

Nu blir Buzz för första gången orolig. 
Men vad kan han göra? Säga åt sin kollega 
att skynda på? Det skulle bara stressa ho-
nom.

Till slut hittar Armstrong en plats, stor 
som en hustomt, mellan en krater och ett 
fält av stenbumlingar. 

Kontrollrummet i Houston proklame-
rar:

– Trettio sekunder.
Befälhavaren vänder åter farkosten på 

rätt köl och börjar nedstigningen.
Fortfarande är det sex meter till ytan.
Datorn registrerar att hans hjärta slår 

156 slag per minut. Aldrin verkar lugnare: 
125 slag.

Armstrong är torr i halsen. Men fokuse-
rad.

Landningsmotorerna rör upp ett enormt 
moln av damm och får Eagle att skaka 
kraftigt.

 20 juli, klockan 21.17,41
De känner inte själva nedslaget. 
Med 17 sekunders bränsle kvar noterar Al-
drin att den magiska blåa lampan i cock-
piten lyser. 

Från början var det bestämt att Aldrin 
skulle bli den förste att beträda månen. Allt 
enligt militär tradition att en underordnad 
först kontrollerar att kusten är klar innan 
befälhavaren stiger ur. Men under de sista 
månaderna växer maktkampen mellan ho-
nom och Armstrong. Som efter lång tyst-
nad till slut hävdar sin högre rang.

Det sägs senare att politikerna agerat i 
kulisserna för att Armstrong skulle ta de 
första stegen. En stridspilot som skjutit ner 
två koreanska plan skulle ge sämre PR.

Aldrin kommer att brottas med detta 
nederlag under många år. Men när den 
blåa lampan lyser håller han sig fram-
me. På sätt och vis blir Aldrin den som 
yttrar människans första ord på månen:
– Contact light!
Följt av Armstrongs:
– Shutdown.
Buzz stänger av motorerna, Eagle bok-

stavligen faller den sista metern tills den 
står stadigt på månens yta.

Sjutton sekunder senare rapporterar 
Armstrong:

– Örnen har landat.

I kontrollrummet i Houston vet 
glädjen inga gränser. Man jublar. Klappar 
händerna. Till och med stampar fötterna. 
Cigarrerna åker fram. 

För några ögonblick är det party i kon-
trollrummet. Det var knappt man kunde 
tro på det själva. Men de hade lyckats 
med det omöjliga.
Charles Duke, Cap com i Houston, se-

nare historiens yngste månfarare, kan 
knappt prata:

– Uppfattat Twan ... Tranquility (Stillhe-
ten, efter landningsplatsen i Stillhetens 
hav). Ni har ett gäng här som håller på att 
bli blåa. Vi andas igen. Tack så mycket! 

Aldrins och Armstrongs orakade ansik-
ten möts i ett brett leende. Stolta skakar de 
hand och klappar varandra på axeln.

Joan Aldrin har suttit mållös i sitt var-
dagsrum. Hon kan inte riktigt ta in vad 
som har hänt.

– Jag fick en black out. Jag kunde inte se 
någonting, berättar hon senare.

Under landningen sitter hon och tittar 
på omslaget till en tändsticksask på gol-
vet.

– Jag ville böja mig ner och plocka upp 
det. Men jag kunde inte.

Jane Armstrong klarar inte av att titta på 
tv-sändningarna. Hon stör sig på kom-
mentatorernas spekulationer om allt som 
kan gå fel.

– Jag behövde inte höra det. Det gjorde 
mig bara galen.

I stället lyssnar hon på Nasas radiotra-
fik.

Men tv-bilderna från själva landningen 
kan hon inte motstå.

Journalister från alla världens hörn står 
och trampar sönder gräsmattorna utanför 
fruarnas hem.

Joan Aldrin behöver samla sig och är 

den sista av dem som öppnar sin dörr.
När reportrarna frågar vad hon gjort un-

der det historiska ögonblicket får hon ba-
ra fram en viskning:

– Jag höll fast mig i väggen. Jag bad.
Buzz Aldrin uppmanar alla tittare och 

lyssnare att meditera en stund över de se-
naste timmarnas händelser.

Själv tar han upp ett liten låda med en 
bägare, några droppar vin, oblater och 
ett anteckningsblock.
Aldrin har sedan länge bestämt att om 
uppdraget lyckas, ska han och Arm-
strong fira den heliga nattvarden.
Nasas plan är att rymdhjältarna nu ska 

sova i fyra timmar innan de kliver ut.
Men Armstrong och Aldrin vill fortsät-

ta så snart som möjligt. Medan de ännu är 
klarvakna.

De sätter på sig all extrautrustning 
och de jättelika ryggsäckarna som ska för-
se dem med syre och luftkonditionering. 
De proppar fickorna fulla med datakort, 
saxar och små ficklampor och drar sedan 
på sig sina specialkonstruerade stövlar 
och handskar.

Deras hjälmar har två visir. De ska inte 
bara skydda mot den farliga solstrålning-
en. Om de mot förmodan stöter på utom-
jordingar så ska dessa inte kunna se hur 
ett mänskligt ansikte ser ut.

Förberedelserna tar flera timmar.
Klockan har passerat midnatt i Sverige 

när de försöker öppna dörren. Men det är 
omöjligt. Innan de kan gå ut måste de jäm-
na ut trycket i månlandaren. 

Till slut fångar tv-kameran en suddig fi-
gur som backar ner för de nio trappste-
gen.
Det har gått exakt 109 timmar, 24 minu-
ter och 26 sekunder sedan Apollo 11 
lämnade jorden. Klockan är 03.56 när 
Armstrong gör sig redo för det historiska 
klivet.
När den vänstra foten tar mark hörs 

Neil Armstrongs röst:
– That’s one small step for (a) man, one 

giant leap for mankind.
Många har sagt att Armstrong lyckades 

klanta till ett av världshistoriens mest be-
römda citat.

Själv har han alltid hävdat att han sade 
rätt, men att det är svårt att höra på grund 
av hans sätt att uttrycka sig.

Hans avsikt var att säga ”en människa” 
(a man) och inte ”människan” (man). Och 
han har sagt sig godta att man citerar ho-
nom med ”a” inom parentes.

Det har också sagts att Nasas informa-
tionsavdelning skulle ligga bakom de första 
orden på månen vilket har dementerats av 
pressofficeren Julian Scheer.

– Sa Isabella åt Columbus vad han skul-
le säga i förväg? argumenterade han.

Armstrong hade i flera månader bom-
barderats av krav från omgivningen som 
ville veta en enda sak: Vilka var de första 
ord han skulle yttra på månens yta?

Han höll det av allt att döma för sig själv. 
Inspirationen påstår han sig ha fått när 
han tänkte på en amerikansk barnlek kal-
lad ”baby steps, giant steps”.

Armstrong fascineras av det pu-
derliknande underlaget på månytan. Him-
len är som svart sammet, där någon har 
hängt upp jorden som en skör liten blå-
skimrande julgranskula.

Exakt 20 minuter senare får han sällskap 
av Aldrin.

De härdade männen blir som barn på 
julafton.

Buzz utforskar månens sex gånger sva-

S Fortsättning från förra sidan

Texten fortsätter på nästa sida S

16 juli 1969, 14.32  Apollo 
11 lyfter från Cape Kennedy, Flori-
da.
20 juli, 21.18  Månlandaren 
Eagle landar på månens yta, i Still-
hetens hav. Neil Armstrong har änd-

rat rutten, drivmedlet är nästan slut 
när han lyckas sätta ner kapseln.
21 juli, 03.39 Dörren till landa-
ren öppnas, tre timmar tidigare än 
beräknat.
03.50 Armstrong kommer ut på 

verandan och klättrar de nio stegen 
ner till månen.
03.56 Armstrong sätter sin vänst-
ra fot på månen.
04.16 Buzz Aldrin står nu också 
på månen.

04.40 Den amerikanska flaggan 
reses på månen. Samtal mellan 
president Nixon och astronauterna. 
Månbesöket förlängs med en kvart.
05.56 Aldrin klättrar upp i landa-
ren.

06.10 Armstrong påbörjar sin 
klättring.
18.55 Återfärden till jorden påbör-
jas.
24 juli 17.50  Apollo 11 landar i 
Stilla oceanen.

MÅNLANDNINGEN – MINut föR MINut

Det blir party i
kontrollrummet
– alla jublar och
klappar händer

Foto: IBL/REX FEAtU

Små Steg för en männISkA… Neil Armstrong klättrar försiktigt ner för stegen från månlandaren ”The Eagle” – om några sekunder ska han bli 
den förste människan att sätta sin fot på månens yta. Foto: EXPRESS/BULLS

JUBeL I HOUStOn När Neil Armstrongs besked om den lyckade land-
ningen når markkontrollen i Houston bryter jublet lös – med applåder, flaggviftnin-
gar och segercigarrer. Foto : REX FEAtURES/IBL BILDBYRÂ

40 ÅR SEDAN … … MÅNLANDNINGEN
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gare dragningskraft genom att hoppa runt 
som en känguru.

Men arbetet brådskar. På deras rymd-
dräkter sitter arbetsbeskrivningen fast-
sydd som en inköpslista.

Uppdraget är att så fort som möjligt 
säkra en månsten – i fall de plötsligt skul-
le behöva evakuera.

Men Armstrong vill hellre knalla runt 
med Hasselbladkameran som Aldrin 
skickat ner till honom i en väska.

Efter tre påminnelser från jorden säger 
Armstrong småirriterat att han ska säkra 
provstenen så fort han ”avslutat de här 
bildserierna”.

Armstrong ger Hasselbladaren till Al-
drin och går på jakt efter geologiska fynd.

Det svåraste under hela månpromena-
den visar sig vara att få den amerikan-
ska flaggan – lustigt nog inköpt på låg-
prisvaruhuset Sears – att stå upprätt.
Av rädsla för att flaggan ska ramla om-
kull i direktsändning bestämmer sig 
astronauterna för att i fortsättningen 
inte sätta sin fot i närheten av den.
När Aldrin gör honnör mot stjärnbane-

ret snyftar hans fru av stolthet hemma i 
vardagsrummet.

President Richard Nixon lyfter luren 
från Ovala rummet i Vita huset.

– För varje amerikan måste det här vara 
den stoltaste dagen i våra liv, säger han till 
Neil och Buzz.

med rymddräkter och all utrustning 
skulle astronauterna ha vägt över 160 kilo 
på jorden. Här uppe väger de blott 27 och 
upplever arbetet som tämligen behagligt.

Aldrin monterar upp en seis-
mometer som ska mäta månens 
vulkaniska aktivitet. Och en la-
serreflektor så att forskare på 
jorden kan dokumentera det va-
rierande avståndet mellan him-
lakropparna. Han installerar 
också utrustning för att mäta ak-
tiviteten från solvindar.

Att visa tv-bilder är oerhört 
viktigt i propagandakriget mot 
Sovjet.

Men kamerans vita kabel blir 
snabbt nersvärtad och smälter 
in med omgivningen på marken. 
Till Armstrongs förtret. Buzz 
Aldrin får vid ett tillfälle hjälpa 
sin kollega att trassla sig loss. 
Hemma i soffan sitter sonen An-

drew och blir rädd för att pappa ska göra 
bort sig.

– Han kommer att snubbla och ramla 
och han kommer att ligga där som en 
insekt på sin rygg inför tre miljarder tit-
tare och alla mina klasskamrater, be-
rättar han senare att han tänkte.
Efter två timmar och 31 minuter avslu-

tar de sitt arbete. De har då samlat in över 
21 kilo månsten.

De klättrar upp för stegen 
och in genom månlandarens 
dörr, som lämnats öppen. Av 
någon anledning har den näm-
ligen inte försetts med ett 
handtag på utsidan.

Efter att ha dumpat rygg-
säckar, månstövlar och urin-
påsar utanför Eagle, äter de 
wienerkorv, dricker fruktsaft 
och svarar på vetenskapsmän-
nens frågor.

Efter 22 timmars oavbrutet 
arbete får Armstrong och Al-
drin äntligen några korta tim-
mars sömn.

Samma natt närmar sig Sov-
jetunionens obemannade far-
kost Luna 15 sin landningsplats, 

800 kilometer öster om Stillhetens hav. 
Amerikanerna hade varit oroliga att de 
skulle hinna först.

I en rubrik i Aftonbladet några dagar ti-
digare ställs frågan:

”Väntar ryska tv-kameror på månfarar-
na när de kommer fram?”

Men det verkliga uppdraget för Luna 15 
är att samla in månstenar. De ska sedan 
transporteras till jorden innan Apollo 11 
hinner tillbaka. En propagandaseger för 
kommunistregimen om de lyckas.

Men planen går i stöpet. Medan Ameri-
kas hjältar ligger och sover kraschar Luna 
15 mot månens iskalla yta.

Houston väcker sina rymdmän efter 
fyra timmar. Nu kommer det verkliga tes-
tet.

Att återvända till Columbia är det mest 
osäkra momentet – eftersom det aldrig 
kunnat simuleras under övningar.

Motorn krånglar och vill inte starta som 
den ska. Men nedräkningen fortsätter 
som planerat.
Med en minut och två sekunder till av-
färd råkar Aldrin få syn på en svart liten 
pryl på golvet. Han känner genast igen 
den – en säkring som brutits loss.

Buzz upptäcker till sin fasa att det är just 
den säkring som reglerar motorn som ska 
ta dem därifrån.

Han ser sig om, hittar en penna och 
trycker tillbaka säkringen. Hårt. Kanske 
ber han en stilla bön att det ska funka.

Det gör det.
Efter ett knappt dygn på månen ruskar 

motorn igång.
Snart är Eagle i hög fart på väg mot Co-

lumbia, som hunnit slunga Collins ett 
stort antal varv runt månen sedan de skil-
des åt.

När månlandaren lyfter brister det för 
Joan Aldrin. Hon skrattar. Lägger sig på 
sängen och sparkar med benen i luften av 
lycka.

Det tar två varv i omlopp runt månen 
innan farkosterna får kontakt.

Men precis när de tror att dockningen 
är avklarad går något fel. Farkosterna bör-
jar rotera runt varandra.

Michael Collins tvingas styra manuellt 
innan han till slut lyckas sammanföra 
månlandaren med kommandomodu-
len.

Trion skrattar och klappar om varandra. 
Collins är nära att ge Aldrin en puss på 
pannan, men hejdar sig. Kanske tänker 

han att det inte passar sig, medan värl-
den tittar på.
När lådorna med månsten är säkrade 

lastar Collins allt de inte längre behöver i 
Eagle, därefter låter han henne möta sitt 
öde. Aldrin och Armstrong vill av senti-
mentala skäl inte vara med om ”begrav-
ningsceremonin”. Småningom störtar 
Eagle mot månen. Än i dag vet ingen var 
den kraschade.

Hemfärden tar två och ett halvt 
dygn. För tv-tittarna visar Aldrin tyngd-
löshetstrick med en plåtburk, Collins skju-
ter sig i munnen med en vattenpistol.

Kanske är dessa korta timmar de tre 
männens lyckligaste tid. Efter hemfärd 
och hjälteturné i ett 30-tal av världens 
länder drabbas Collins, och särskilt Al-
drin, av svårartade humörsvängningar.
De har inte ens fyllt fyrtio. Och kommer 

aldrig att uppleva ett större ögonblick.
Aldrin berättar senare i sin bok ”Return 

to Earth” om sin depression och sitt alko-
holmissbruk.

Både han och Armstrong går igenom 
upprivande skilsmässor.

Den som verkar klara sig bäst är Collins, 
som aldrig fick skutta runt på månen.

Men även han lider tidvis av svår me-
lankoli.

Uppdraget har gått in på sitt åttonde 
dygn när Collins dumpar Columbias ser-
vicemodul. Farkosten väger nu bara en 
femtedel av totala ursprungsvikten när 
den i drygt 40 000 kilometer i timmen 
dundrar in i atmosfären ovanför Salo-
monöarna i Stilla oceanen. Omedelbart 
känner Armstrong, Aldrin och Collins av 
g-krafterna. Farkosten hettas upp flera tu-
sen grader.

På grund av att orkanen Claudia är un-
der uppsegling, har de tvingats flytta ner-
slagsplatsen med 346 kilometer.

På sju kilometers höjd utlöses Colum-
bias brandgula fallskärmar och amerikan-
ska spaningsflyg får synlig kontakt.

De tre astronauterna har visa av tidiga-
re erfarenheter tagit sjösjukepiller när de 
den 24 juli klockan 17.50 svensk tid genom-
borrar Stilla havets mörka yta.

Nio amerikanska krigsfartyg, 54 flygplan 
och flera helikoptrar väntar hjältarna.

Från en Sea King-helikopter firas grod-
mannen Clancy Hatleberg ner, klädd i bio-
logisk skyddsdräkt.

Armstrong, Aldrin och Collins hissas 
upp och flygs till hangarfartyget Hornet, 

där självaste president Nixon väntar.
Men de får absolut inte skaka hand med 

sin överbefälhavare. 
Experterna är livrädda för att besättning-

en på Apollo 11 ska ha med sig dödliga mån-
bakterier. De måste omedelbart saneras 
och isoleras i en vagn. Dör de så dör de.

Men genom en ruta kan hjältarna växla 
några ord med en smått dansande Nixon, 
som hört att rymden ska ha en positiv in-
verkan på kroppen:

– Känner ni er yngre? frågar han.

redan den 25 maj 1961 hade John 
F Kennedy i sitt berömda tal i kongressen 
sagt:

– Jag tror att den här nationen borde åta 
sig att uppnå målet, innan årtiondet är 
över, att landsätta en människa på månen 
och återföra honom säkert till jorden.

Åtta år och 30 dagar senare är uppdra-
get fullbordat.

Befälhavaren Neil Alden Armstrong, 
kommandomodulpiloten Michael Collins 
och månlandarpiloten Edwin Eugene 
”Buzz” Aldrin Jr har för alltid skrivit in sig 
i historieböckerna.

Andreas Victorzon
andreas.victorzon@aftonbladet.se

S Fortsättning från förra sidan

■ Världen såg månfärderna ge-
nom svenska ögon. Samtliga 
bilder från månen och resorna 
dit och hem togs med Hassel-
blad-kameror, made in Göte-
borg. 

När John Glenn som förste ame-
rikan sköts upp i omloppsbana tog 
han med sig en egen japansk ka-
mera som han hittat i en fotoaffär i 
Cocoa Beach nån mil från Cape 
Canaveral. 

Efter att ha sett Glenns suddiga 
bilder insåg Nasa att det behövdes 
riktiga grejer. Endast det bästa var 
gott nog – och det var Hasselblad. 
Alla månfarare fick grundläggande 
fotografutbildning. Det togs 17 000 
bilder i färg och svartvitt under mån-
färderna och månen. De flesta är 
överjordiskt vackra och har en när-
mast otäck skärpa.

Kamerorna lämnades kvar på 
månen. Det finns sex stycken där-
uppe. Dock ingen film.

Svante Lidén

HASSELBLAD
DEN FÖRSTE
SVENSKEN
PÅ MÅNEN

Nixon väntar ombord – men de får inte skaka hand

Aldrins fru 
lägger sig 
på sängen

 och sparkar
med benen

i luften
av lycka

LAnDADe I HAVet Efter en hemfärd som tog två och ett halvt dygn landade Apollo-kapseln i 
Stilla havet och månhjältarna hjälptes ut av grodmän. Foto: ALL OVER PRESS/GEttY IMAGES

HYLLADe meD PArAD Avrivna telegramremsor regnade över månfarararna när de enligt tra-
ditionen hyllades med en så kallad ticker-tape parade på Manhattan i New York. Foto: AKG-IMAGES/NASA

HöLLS  ISOLerADe Rädsla för okända månbakte-
rier gjorde att de tre rymdhjältarna omedelbart isolerades i en 

specialbyggd vagn. En jublande glad president Richard Nixon fick hälsa välkomna tillbaka till jorden via uppmuntrande tecken ge-
nom den lilla glasrutan. Foto: ALL OVER PRESS/GEttY IMAGES

En klassisk bild av Neil Arm-
strong på månen. Kameran är 
en Hasselblad och fotografen 
Buzz Aldrin syns i visiret.
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Edwin Buzz Aldrin skulle ha varit den 
första människan på månen.

Sen sa politikerna sitt och han blev 
nummer två.

 Vi kan inte låta en stridsflygare kom-
ma först, vi måste ha en civilist.

Det tog Buzz Aldrin ett kvarts sekel att 
komma över det.

Om han nu har gjort det.
Egentligen menar han nog att han egentli-

gen var den förste på månen.
Det var ju faktiskt han och ingen annan som 

sa de första orden när Örnen landade i Stillhe-
tens hav.

När landningsstället kände av månytan tän-
des en lampa inne i månlandaren.

 Contact light! hojtade Buzz Aldrin.
Sen må Neil Armstrong ha tagit hur många 

små kliv för mänskligheten som helst.
För Buzz Aldrin är saken klar. Egentligen.
De senaste decennierna har han knappast 

gjort annat än att resa land och rike runt för 
att prata om sin månfärd. Inte om sin och Arm-
strongs, utan om sin.

 – Det händer att jag längtar tillbaka, sa han 
en av de gånger jag träffade honom.

Vad Neil Armstrong tycker vet knappt nå-
gon, för han har i stort sett inte visat sig offent-
ligt sen han kom tillbaka till jorden.

Söp ner sig,  togs in på mentalsjukhus
Buzz ballade ur när han kom hem från må-

nen. Han söp ner sig, blev alkis, kraschade 
sitt första äktenskap, kraschade sitt andra. 
Han blev tokig, hamnade på mentalsjuk-
hus.

Mellan varven flög han omkring som ett je-
hu i ett gammalt flygplan och betedde sig 
som om varje dag vore den sista. Han bytte 
bort dopnamnet Edwin till smeknamnet 
Buzz som kan betyda busflygning i trä-
toppshöjd, getingsurr men också är ordet 
för den där första sköna känslan man får 

efter en stadig whisky.
 – Roligare har man haft, säger han till Af-

tonbladet.

”Det är lätt attb tappa fptfästet”
Christer Fuglesang, vår svenske rymdhjäl-

te är inte förvånad:
– Han var inte ens 40 år och hade redan upp-

levt sitt livs höjdpunkt. Utan en plan B är det 
lätt att tappa fotfästet i tillvaron.

Men Buzz landade på fötter. Och började tri-
vas i sin roll som rymdhjälte

Men han har börjat få svårt att tala om hur 
det egentligen – återigen detta ord – kändes:

 – Jag har berättat om det så många gånger. 
Jag vet snart inte om det är mina minnen från 
månen eller minnet av mina berättelser från 
månen som jag kommer ihåg

Strax innan Fuglesang sköts upp träffade jag 
Buzz Aldrin igen på Cape Canaveral.

Han mötes av en respekt och en beundran 
som var bedövande. Men som han själv nume-
ra tar för självklar.

När någon sa att att hon var hedrad bortom 
all fattning över att få träffa honom tycker han 
att det är fullständigt naturligt.

Men av stöddighet – inte ett spår. Inte av 
falsk blygsamhet heller. Gubben i månen vet 
bara vad han är värd.

”Månen var en usel landningsbana”
När jag antyder att han är historisk i klass 

med Columbus möts jag inte av några större 
protester:

 – Vi slapp i alla fall ta livet av några mån-
människor med våra smittsamma sjukdomar, 
säger han.

Och han gör precis vad som faller honom in. 
Videon med Buzz Aldrin i studion tillsam-
mans med Snoop Dog och Taleb Kweli är – 
egentligen – mer osannolik än något annat han 
gjort.

Vill du sätta dig ner och yla när du ser full-
månen?

– Ha, ha – kom ihåg att jag är pilot. När en 
pilot ser en landningsbana så är det faktiskt 
bara en landningsbana han ser och inget 
annat. Samma sak med månen. Fast som 
landningsbana var den förbaskat usel.
 – Men visst är det vackert däruppe. Och ja, 

det händer att jag längtar tillbaka.
Svante Lidén

svante.liden@aftonbladet.se

”Allt är inspelat
i öknen”

Månlandningen var en bluff, ett 
minutiöst planerat pr-trick un-
der kalla kriget.

Det påstår en grupp högljud-
da kritiker.

Här är argumenten för och emot.
2001 påstod avhoppade Nasamed-

arbetare i tyska veckomagasinet Der 
Spiegel att månlandningen var en 
gigantisk bluff.

Armstrong skulle i själva verket 
ha spelat in sina berömda ord i ”Area 
51” i Nevadaöknen.

Samma år sände tv-stationen Fox 
dokumentären ”Conspiracy theory: 
Did we land on the moon?”

En talesman för Nasa besvarade 
kritiken:

– Snacka går ju. Men vi har 363 ki-
lo månsten som våra astronauter 
tog med tillbaka från resan.

Med jämna mellanrum har lik-
nande bluffteorier lanserats.

Här är några av de vanligaste ar-
gumenten. Och motargumenten.

Andreas Victorzon

Här är alla ”bevis” för att månlandningen var en bluff

”Det var
vackert
däruppe
– ibland

längtar jag 
tillbaka”

Aftonbladets Svante Lidén har 

mött mångubben ”Buzz” Aldrin

HÄR ÄR 
ALLA SOM
VARIT PÅ
MÅNEN

? Varför
syns inga
stjärnor

?
Varför
vajar 

flaggan

? Hur kunde
de filma

avfärden ? Varför är skuggorna inte svarta

”Bevisen”
✔ På bilderna från månen syns inga stjärnor.

✔  Flaggan som astronauterna reser ser ut att vaja i vin-
den. Men det finns ju ingen vind på månen.

✔ På bilderna ser man ingen krater under månlandaren – 
det måste väl ändå ha bildats en vid landningen?

✔ När Eagle landar ser man damm virvla upp. Men när 
Armstrong filmar sina fotavtryck ligger dammet kvar – en 
miss?

✔ Skuggorna är inte helt svarta. trots att solen är enda 
ljuskällan kan man se föremål i skuggorna. Dessutom 
kastas skuggor åt flera håll.

✔ När Eagle lyfte från månen syntes ingen flamma – det 
borde det ha gjort.

✔ När Eagle lyfter filmas den utifrån av en kamera – vem 
är det som filmar?

✔ Strålningen i Van Allen-bältena som omger jorden skulle 
ha dödat astronauterna om de försökt ta sig igenom dem.

✔ Solvindar och eruptioner borde ha åsamkat astronau-
terna dödliga strålskador.

förklaringarna 
✔ Med en kamera är det mycket svårt att fånga något väldigt ljust och något väldigt 
mörkt på samma film.

✔  Astronauterna tvingades vrida och vända på pinnen för att få ner flaggan. Då vajar 
den även i vakuum. Att den ser ut att vara vågig beror på att det i övre kanten sitter en 
metalltråd som inte är helt utsträckt. Astronauterna tyckte det såg bättre ut så.

✔ Månlandarens motor gick långt ifrån på max när de landade.

✔  Materia reagerar annorlunda utan atmosfär. Den flyttar sig inte på samma sätt.

✔ Månens dammiga yta har en god förmåga att reflektera solljus. Solen blir därför inte 
enda ljuskällan på månen och därför inte heller på bilderna.

✔ Bränslet bestod av hydrazin och dinitrogen tetroxid. Dessa ger ingen flamma.

✔ Det gör en kamera som astronauterna lämnade kvar på månen.

✔ Raketerna åkte igenom bältena i så hög hastighet att de inte hann utsättas för någon 
allvarlig dos strålning. Dessutom skyddade stålskrovet astronauterna väl.

✔ Strålningen var inte så stark under de perioder månpromenaderna genomfördes.

BLåSer Det På månen? Att Stjärnbaneret vajar i vinden trots att det är vindstilla på månen är ett av de argument de konspirationsteoretiker använt som 
hävdat att månlandningen i själva verket ägde rum i Nevadaöknen. Just det påståendet avfärdas lätt med  att flaggan har en böjd metalltråd i överkanten. Foto: AP

”Det VAr Här VI LAnDADe” Buzz Aldrin pekar ut var i Stillhetens hav på månen han och Neil Armstrong landade för 
Aftonbladets Svante Lidén vid ett av deras möten. Efter några svåra år med missbruk, skilsmässor och psykiska problem trivs Aldrin i 
dag i rollen som pensionerad rymdhjäte.  Foto: PEtER KJELLERÅS

 Apollo 11
1 Neil Armstrong, 
född 1930. 
På månen: 21 juli 1969. 
Tid: 2 timmar, 31 minuter.
2 Buzz Aldrin, född 1930. 
På månen: 21 juli 1969. 
Tid: 2 timmar, 11 minuter.

 Apollo 12

3 Charles ”Pete”  
Conrad Jr,   
född 1930, död 1999. 
På månen:   
19–21 november 1969. 
Tid: 7 timmar, 45 minuter.
4 Alan Bean, född 1932. 
På månen: 19–21 novem-
ber 1969. 
Tid: 7 timmar, 45 minuter.

 Apollo 14

5 Alan Shepard,  
 född 1923, död 1998.
På månen:   
5 februari 1971. 
Tid: 9 timmar, 21 minuter.
6 Edgar Mitchell,  
född 1930. 
På månen: 5 februari 1971. 
Tid: 9 timmar, 21 minuter.

 Apollo 15

7 David Scott,   
född 1932.
På månen: 
30 juli–3 augusti 1971. 
Tid: 18 timmar, 33 minuter.
8 James Irwin,  
 född 1930, död  1991. 
På månen:   
30 juli–3 augusti 1971. 
Tid: 18 timmar, 33 minuter. 

 Apollo 16 

9 John W Young,  
 född 1930. 
På månen: 21 april 1972. 
Tid: 20 timmar, 14 minuter.
0 Charles Duke,  
född 1935. 
På månen: 21 april 1972. 
Tid: 20 timmar, 14 minuter.

 Apollo 17 

q Eugene Cernan, 
 född 1934. 
På månen:   
11–14 december 1972. 
Tid: 22 timmar, 4 minuter. 
w Harrison ”Jack” 
Schmitt, född 1935. 
På månen:   
11–14 december 1972. 
Tid: 22 timmar, 4 minuter.

3 4

5 6

7 8

9 0

q w
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D
et är inget snack om 
saken.

På morgonen den 
21 juli 1969 (svensk 
tid) nådde den väster-

ländska civilisationen sin ab-
soluta höjdpunkt.

Jag satt och pimplade mellan-
öl tillsammans med Gunnar Me-
lander och några andra ute på 
Hamnholmen vid Höga kusten. 
Med hjälp av ett bilbatteri, en 
usel antenn och en gammal 
17-tummare såg vi det ofattba-
ra.

Hur en suddig spökfigur klev 
ut ur nåt suddigt och uppenbar-
ligen ställde sig på nåt annat li-
ka suddigt.

Klockan var fyra minuter i fyra 
på morgonen.

Skuggfiguren, det var Arm-
strong, sa nåt.

 Va sa han? Sa vi.
Sen efter 20 minuter och yt-

terligare några pilsner kom den 
andra skuggfiguren – Aldrin – 
ut.

Det var magiskt.

Nån timme senare traskade 
jag och lillbrorsan stigen genom 
skogen över till vår sida av ön.

Det var en magnifik morgon. 
Solen lyste över en ny värld.

 Bättre än så här blir det ald-
rig, sa jag.

Brorsan, fem år, tittade frå-
gande på mig.

 Lita på mig, det blir aldrig 
bättre. Beklagar.

Framtiden 
var bättre
förr…

Vi hade varit med om det mest 
storslagna ögonblicket i mänsk-
lighetens historia. Vi hade lan-
dat på en annan värld. Arm-
strong och Aldrin hade visat oss 
att nu var precis allt, precis allt, 
möjligt.

Som Kennedy sa när han drog 
i gång månprojektet: Vi ska inte 
göra det för att det är lätt, vi ska 
göra det för att det är SVÅRT!

Det höll i sig i tre och ett halvt 
år. Sen skrotades Apolloprojek-
tet innan det ens var slutfört.

Eugene Cernan var den se-
naste som var på månen.

Den 14 december 1972 skrev 
han sin dotters namn i måndam-
met och tryckte på startknappen:

 ”Let´s get this motherfucker 
out of here”, sa han sammanbi-
tet när motorerna drog igång.

Han visste inte hur rätt han 
skulle få.

Det kan ha varit de sista orden 
på månen.

Det var ”out of there for good” 
och sen var plötsligt ingenting 
möjligt längre.

Nejsägarna tog över.
Visionärerna försvann.
I stället för stjärnstoff fick vi 

nöja oss med navelludd.
Det vore mig främmande att 

påstå att allt var bättre förr.
Men en sak var bättre. Oänd-

ligt mycket bättre – och det var 
framtiden.

Eller åtminstone tron på den.
Svante Lidén

Världsekonomin stag-
nerar.

Trots det pågår ett 
nytt rymdrace för fullt.

I Asien.
Måndammet hade knappt 

lagt sig förrän USA började 
prata om att upprätta skyt-
teltrafik till vår närmaste 
himlakropp.

– Vi skulle kunna skicka 
en människa till Mars inom 
femton år, sa en upphetsad 
Wernher von Braun, hjär-
nan bakom såväl nazitysk-
lands fruktade V2-raketer 
som de amerikanska rymd-
programmen, bara timmar 
efter månlandningen.

Men sedan den 14 de-
cember 1972 har ingen gjort 
om bedriften.

USA siktar på att vara 
tillbaka år 2020 – men kan 
få konkurrens.

Indien och Kina tävlar
Det pågår nämligen en 

ny kapplöpning. Denna 
gång mellan Asiens stor-
makter Indien och Kina.

Kina har bäst förutsätt-
ningar. I höstas genomför-
de taikonauten Zhai Zhi-
gang, 42, nationens första 
rymdpromenad. Bedömare 
menar att Kina vill nå må-
nen 2017.

Indien har sagt sig kunna 
vara där redan 2015.

Men trots att nationen 

skickat upp hundratals sa-
telliter i rymden sedan 
1964, säger Sven Grahn, ex-
pert på statliga Rymdbola-
get:

– Det finns inte en sus-
ning att de klarar av det. 

Visserligen ligger deras 
sond Chandrayaan-1 (ut-
rustad med bland annat 
svensk teknik) sedan okto-
ber förra året i omlopp runt 
månen. Men de har ännu 
inte ens gjort en rymdpro-
menad.

USA tillbaka om 15 år
I Ryssland har man pra-

tat om att skicka turister 
runt månen i modernisera-
de gamla rymdfärjor.

Och man har precis bör-
jat konstruera ett nytt, 
toppmodernt rymdskepp. 
Som främst ska vara till för 
transport till internationel-
la rymdstationen ISS.

Sven Grahn utgår ifrån 
att det återigen blir USA 
som hinner först. Nästa år 
pensionerar de sin nuva-
rande rymdfärja, ersätta-
ren beräknas inte vara klar 
förrän 2014. Därefter mås-
te man utveckla en ny bär-
raket.

– Tidigast om femton år 
kan USA vara tillbaka på 
månen, tror Grahn.

Andreas Victorzon
andreas.victorzon@aftonbladet.se

Nästa  månfarare – en kines?

”Det VAr Här VI LAnDADe” Buzz Aldrin pekar ut var i Stillhetens hav på månen han och Neil Armstrong landade för 
Aftonbladets Svante Lidén vid ett av deras möten. Efter några svåra år med missbruk, skilsmässor och psykiska problem trivs Aldrion i 
dag i rollen som pensionerad rymdhjäte.  Foto: PEtER KJELLERÅS

kInAS rYmDHJäLte Nu vajar också den kinesiska flaggan i världsrymden. Den 42-årige taikonau-
ten hyllades med blommor och parad när han i höstas landade efter att ha genomfört Kinas första rymdprome-
nad. Månen nästa? Foto: AP

HOPPSAN, CONRAD… VILL DU LÄSA ÄNNU MER?
■ Neil Armstrongs 
första ord på månen var 
noga planerade. Vägda 
på guldvåg.

Sen släppte hämning-
arna. 

I november 1969 blev 
Pete Conrad den tredje 
människan på månen. Han 

var den i särklass kortaste 
av astronauterna och fick 
hoppa ner från stegen för 
att nå månytan.

Han tjoade av förtjusning:
 – Det kanske var ett litet 

steg för Neil, men det var 
ett jävla högt hopp för mig!

Svante Lidén

■ I ”Månen – den längsta re-
san” av Michael Light får man 
för första gången se bilder tagna 
med Hasselbladkamerorna gjor-
da från Nasas originalnegativ med 
fantastisk skärpa. Den kan dock 
vara svår att få tag på. Engelska 
originalet heter ”Full Moon”.
■ Christer Fuglesangs ”Män-

niskan i rymden” ger en myck-
et bra introduktion till hela den 
moderna rymdhistorien. Bilderna, 
inte minst Christers egna från 
rymden är spektakulära.
■ Den roligaste rymdboken är 
svensk: ”Med K-märkt mot 
månen” av Staffan Bengts-
son och Göran Willis.

Ansvarig utgivare: Lena Mellin ● Redaktör: Nils Franchell ● tryckt i Göteborg, Karlskrona, Norrtälje, Södertälje, Västerås och Örnsköldsvik

Svante Lidén minns den                   magiska julinatten 1969

Foto:
JERKER

IVARSSON

Ur boken ”Full Moon”.
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