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Sixten Sason (1912-1967): fotografický přístroj Hasselblad, 1948 
Ikona středoformátové profesionální fotografie druhé poloviny 20. století 

Coby nejkvalitnější středoformátový přístroj jej použili při svém prvním přistání Američané na Měsíci  
koncem 60. let. Rusové se jej pokusili okopírovat (samozřejmě nelegálně bez nákupu licence),  

ale jejich produkt pod názvem Zenit 80 postrádal hladké fungování a spolehlivost. 
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