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Da Nasa foretog sin første bemandede mission til Månen i 1969, var der tre besætningsmedlemmer med i rumfartøjet ”Apollo 11”.
Her er, hvad de tre astronauter foretog sig før og efter deres historiske månefærd

Neil Armstrong

Det første menneske på Månen
Kaptajn på ”Apollo 11”
De første år:

Michael Collins

Var i kredsløb om–men ikke på–månen
Pilot på kommandomodulet
De første år:

- 1930: Født i Rom

- Naturvidenskabelig bachelorgrad fra Purdue University;
naturvidenskabelig kandidatgrad.
fra University of Southern
California

- Naturvidenskabelig bachelorgrad fra West Point

- 1949-1952: Marineflyver

Før ”Apollo 11”:
- Var testpilot på flyvebasen Edwards Air Force Base
- Var med på ”Gemini X”-missionen i 1966
Efter ”Apollo 11”:

- 1955: Kom til Naca (forløber for
Nasa), hvor han bl.a. var testpilot

- 1971-1978: Chef for luft- og rumfartsmuseet
National Air & Space Museum under forskningsinstitutionen Smithsonian Institution, Washington

- 1962: Fik status som astronaut;
var kaptajn på ”Gemini
8”-missionen i 1966

- Derefter med i ledelsen af Smithsonian Institution
i et par år for så at blive selvstændig i 1985

Efter ”Apollo 11”:
- Ledende stilling i Nasa med
ansvar for koordination og styring
af Nasa’s forskningsarbejde
- 1971-1979: Professor i luftfartsteknik ved University of Cincinnati
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- Maler og har
skrevet
bøger

,,

Pilot på månelandingsfartøjet
De første år:

- 1930: Født i Wapakoneta, Ohio

Før ”Apollo 11”:

Buzz Aldrin

Det andet menneske på Månen

DE FØRSTE
ORD FRA MÅNEN

Astronauten Neil Armstrong, da han som det
første menneske nogensinde sætter sin fod på
Månens overflade

That’s one small
step for man,
one giant leap
for mankind

- 1930: Født i Montclair, New
Jersey
- Naturvidenskabelig bachelorgrad
fra militærakademiet West Point;
tog en ph.d. i rumfartsvidenskab på
det tekniske universitet Massachusetts Institute of Technology
Før ”Apollo 11”:
- Fløj 66 missioner i F-86-jagere
under Koreakrigen; nedskød to
sovjetisk-byggede MiG-15-jagere
- Var maskingeværskytteinstruktør på Nellis-basen i Nevada;
fløj F-100-jagerfly som eskadrillechef i Tyskland
- Var med på fire dage lang
rumfærd med ”Gemini 12”-fartøjet i
1966
Efter ”Apollo 11”:
- Chef for testpilotskolen på
flyvebasen Edwards Air Force Base
- Har skrevet tre bøger
- Aktiv fortaler for udforskning af
rummet

