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Från vänster, Robert ”Beamer” Curbeam, Christer Fuglesang, Billy 
Oefelein ochTerry Wilcutt.

Christer Fuglesang framför byggelementet P5 som ska monte-
ras på ISS.

Fotografering är viktigt under alla fl ygningar.







MB-simulatorn (för ”motion base”). Christer och Beamer i cockpiten på en modell av rymdfärjan.



  





Christer och Beamer. De är färgglada, orangea dräkter för att synas väl om man skul-
le behöva hoppa ut med fallskärm och landa i havet.

Vi klättrade ut genom ett takfönster på fl ygdäck och fi rade oss 
ned längs sidan av rymdfärjan, som nog är en 5-6 meter hög.









Neutral Buoyancy Laboratory. Christer Fuglesang vid T-38 före avfärd från Cape.

Träning på ergometern i en skyttelsimulator.T-38 planen.



Matprovning



 



 





Öppet hus på den tyska rymdstyrelsen (DLR). Christer på väg att sätta sig i humancentrifugen på Karolinska 
Institutet.



 

 

 

 















ESTEC, ESA:s teknologiska center. Virtual Reality laboratoriet.

Körningar i poolen.Övning i rymdstationssimulatorn.



Soluppgångar på motorvägen på väg till Johnson Space 
Center i Houston.

Ingenting får hanteras fritt utan att vara fäst med en lina an-
tingen till MWS:n eller stationen.







 



Ett fäste för robotarmen  provas på två olika nyttolaster. På Kennedy Space Center.

De krävs hjälp av flera personer för att klä på sig rymddrkten.Beamer och Christer arbetar vid fästet på ATA, Ammonia Tank 
Assembly, en behållare för kylvätska.





 



Pumpmodulen. VR-laboratoriet (VirtualReality).

 Vi kände på ”Charlotte” i VR-labbet. Det är en anording som 
simulerar hur det känns att hantera stora föremål i tyngdlöshet.

VR-laboratoriet (VirtualReality).









Planeringsteamet: Fr.v. Billy O, Beamer, två fl ygschemaläggare, 
CF, Phil Engelauf (fl ygledare för rymdfärjan, STS-116), John Curry 
(fl ygledare för ISS 12A.1), Terry. Möte på vårt besättningskontor.

Christer inne i den fullpackade SpaceHab-modellen.

Befälhavaren Terry sprutar in mineraltillsatser in en transfere-
ringsväska medan den fylls från kabyssen.







 



Rymdfärjesimulering med bl.a. uppsättning av datanätverket. I 
mitten syns programmet ”Worldmap” som visar var man är på 
en världskarta.

Detalj av Soyuzpanelen. Notera ”Globus”: 60-tals teknologi för att 
visa var man är någonstans.

C. Fuglesang, Prof. Arkady Galper och Sergej Avdjeev (747 dygn 
totalt i rymden) vid buffen på MEPhI (Moscow Physics-Engine-
ering Institute).

”Bstretja” - mötet - cermonin för Frank De Winnes Soyuzbesätt-
ning, i Star City framför Gagarin-statyn. I mitten, med näven 
knuten, befälhavaren Sergej Zaljutin och t.v. om honom Frank.







 



Billy O inspekterar ovansidan av ESP2. Utfl ygning från Cape. Under fl ygplanet syns en av de två rymd-
färjeuppskjutningsplatserna.

Vy genom tunnel och luftsluss mot rymdfärjans mittdäck där 
Beamer sitter och studerar checklistor.

Terry i dockningsimulatorn fl yger rymdfärjan in mot ISS.
Kaffemuggen ingår inte i standardutrustningen.







Instruktör Zeb visar oss hur rymdpromenaddräkten demonteras 
i dess olika delar.

Diskussioner om RTAS operationer (Terry, Beamer, Christer Fugle-
sang m. fl .).

Christer prövar sina EVA handskar i lågtryckslåda.Närbild på P5 (nedre delen) - P4 (överst) kopplingen.



Terry och Billy O manövrerar rymdfärjans robotarm i VR labbet.





Besättningen på STS-107. Sittande i första raden, Rick Husband, 
befälhavare, och Willie McCool, pilot. Stående fr. v. Dave 
Brown, Laurel Clark, Kalpana Chawla, Mike Anderson och Ilan 
Ramon. Foto: NASA







(se föregående brev)



(se brev nummer 13, 19/1).



Billy Mac i robotkontrollplatsen / manöverplatsen. Fullskalemodell av ISS:s robotarm. Här håller den en modell av P5 
och bakom/under en lika enkel modell av P4.  I nederkant t.h. är 
robotkontrollplatsen: en vit rund sak med rektangulära fönster.

STS-116 Patch.Beamer och jag tar ut en ”Fixed Grapple Bar” ur SHOSS-lådan. 
Detta ska vi göra under rymdpromenaderna.





http://europa.eu.int/comm/space/articles/news/news24_en.html

http://europa.eu.int/comm/space



 



Alla 16 ESA astronauter samlade för första gången någonsin. Pressmöte i Stockholm. Foto: Ola Hanson 

Toalettsimulatorn.ESA astronauterna i Bryssel med Europakommissionären Busqu-
in (i kostymen t.v.).





 



STS-107 under rymdfärd. © Air Force Maui Optical & Supercom-
puting Site. Foto: Air Force Maui Optical & Supercomputing Site

Hedersbetygelser till astronauterna på Columbia. Före Astros 
inledning till basebollsäsongen paraderade NASA-anställda.

Pier Sellers (STS-120) studerar noga FRAM-mekanismen. Bland 
andra så tittar Beamer på.







 



ISS med alla solpaneler på plats. ISS före STS-116/ISS-12A.1.

Packträning i SpaceHab.ISS efter STS _116/ISS-12A.1.



Kosmonauten Sergej Avdjeev med SilEye2-apparaten ombord 
på rymdstationen MIR.







NASA:s rymdfärja ”Discovery”. Foto: NASA Mars Express är utrustad med en landare, Beagle 2, som bl.a. ska 
analysera markprover. Illustration: ESA





 



Christer visar Denise fl ygdataboken. Rymdpromenadstränare, Christy och Tricia, hälsar på i  besätt-
ningskontor.



White Sands Space Harbour



White Sands Test Facility

CAIB 



SMART-1



En av NASA:s fyra STA (Shuttle Trainer Aircraft) på El Paso’s fl yg-
plats.

Billy O i STA-cockpiten; fl ygplanet som används för att träna 
rymdfärjelandningar.

Christer observerar ammoniaktestet i White Sands Laboratoriet.



CAIB-rapporten



”NASA’s 

Implementation Plan for Return to Flight and Beyond”

 



Columbia på startplattan. Övre cirkeln visar var isolerskummet 
lossnade och undre cirkeln var den träffade vingen. Foto: NASA







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rymdpromenadsträning råkade sammanfalla med en skol-
lovsvecka, så min son Rutger och en klasskamrat fi ck tillfälle att 
hälsa på och titta på när jag dök i poolen.

Will, Christer och Rutger vid poolen.

Under ESA-astronauters möte i Grindelwald i Schweiz.ESA astronauter på glaciärstopp.







 



Soyuzraketen på plats. Bredvid mig står Juri Kargapolov, ESAs 
man i Stjärnstaden. Han var instruktör och sedan chefsplanerare 
på TsPK i närmare 30 år men efter pensioneringen där så jobbar 

Raketen framme vid startplattan i väntan på resning. Det är den 
vita delen som innehåller själva kapseln. Notera den spanska 
fl aggan.

Per Tegnér, Jean-Jacques Dordain, Christer Fuglesang.Pedro ledsagas av läkare till bussen som kör dom till själva rake-
ten.





webbrev 030501





 



NASA:s ”Vomit Comet”, ett flygplan av typen KC-135 för para-
belflygning. 

Astronauten Dan Burbank testar ett rymdinstrument under en 
parabelflygning. 

Christer F. och den japanske astronauten Soichi Noguchi
i tyngdlöshet under parabelflygning.



Mars Express

Spirit











(se Brev nummer 11)

(se Brev nummer 26)



Varje eftermiddag byggde vi en ny ”bas”. Notera
isborren t.h.: den kommer från Sverige (Normark, Mora) samt 
släden i mitten som lastades med tält, fotogenkök och fo-
togenlampa, mat, is (dricksvatten), spadar och mycket mer.  

Varje dag drog vi släden med tält och allt fyra-fem km.

Edwards Air Force base ligger i öknen i Kalifornien, inte så långt 
från Los Angeles. Det är reservlandningsplats för rymdfärjan i 
fall vädret i Cape i Florida är för dåligt. 

Efter fem dygn i skogen fick vi prova lite andra saker. Här kör jag 
en svenskbyggd bandvagn (BV206 från Hägglunds & söner i 
Örnsköldsvik).



Här testar jag ALTEA hjälmen. ALTEA är fortsättning på SilEye 
experimenten, med många fler partikeldetektorelement.







 



Under våren i Texas blommar stora fält med statsblomman 
”bluebonnet”. 

Christer F provöppnar en låsanordning på en ISS-del (S5) med 
världens mest sofistikerade bultdragare: PGTn (Power Grip 
Tool). 

Under träning på väg ner från flygdäcket till mellandäcket med 
checklistor vi inte behöver längre efter det vi kommit upp i bana 
runt jorden.

Billy O studerar checklistor under en simulering där vi för ovan-
lighetens skull hade rymddräkterna på oss.





 



Första kvinnan i rymden, Valentina Tereshkova, i samspråk med 
C. Fuglesang.

CF framför stugan där de första kosmonauterna sov natten före start. När Gagarin och 
Titov sov där natten till den 12 april 1961 visste de inte ännu vem av dem som skulle få flyga 
nästa morgon och bli första människan i rymden! Jag skulle ha svårare att sova av den 
ovissheten än ev. oro för att vara först att sitta på toppen av en raket.

Arbetslivsminister Hans Karlsson och C. Fuglesang tittar på 
dockningsanordningen mellan rymdstationen och rymdfärjan. 

Andre Kuipers inifrån Internationella 





Ansaris X-Pris

http://www.scaled.com/





Inspektionsbom med laserinstrument för att undersöka 
eventu-ella skador på rymdfärjan. Foto: NASA

EVA-instruktör förklarar hur bommen för undersökning av 
rymdfärjans undersida fungerar.

Rymdfarkosten SpaceShipOne går ner för landning efter ett 
lyckat försök att nå 100 km höjd. Foto: Scaled





Rymdforums webbplats

Nobelsymposium om neutrinofysik

IceCube





Här svävar jag i parabelplanet  och testar utrustning för att 
reparera rymdfärjans värmesköld. Rymdbilen Nuna II på väg ut från Kungsträdgården i Stockholm. 

Foto: Roger Schederin

Christer Fuglesang och Wubbo Ockels.



klass 8N







Klassfoto framför raketparken. Förundrade lärare och föräldrar vid den enorma månraketen 
Saturn-V.

Jorden sedd från månen. Foto: NASATeam ”Space Pirates” har intagit en av Rhenflodens stränder!





 



Mötesdeltagarna skriver på protokollet samtidigt som det för-
bereds för de traditionella festligheterna och talen efter avslu-
tat möte. 

Astronauten John Young. Foto: NASA

Christer Fuglesang var i Stockholm i samtidigt som nobelpriset 
delades ut  och fick tillfälle att prata med en av 2004 års nobelpris-
tagare i fysik i Manne Siegbahnvillan, Frank Wilczek.

John Young rattar månbilen under Apollo-16 färden 1972. Foto: NASA



Columbus



Joan 

Higginbotham Nick Patrick

Mark Polansky





Rymdfärjestacken på startplattan. Foto: NASA Skyltade datum för flygning.  

Nick Patrick var med en på en simulering med full rymdutstyrsel 
som vi gjorde i våras.



GLAST







”Nya” STS-116 / ISS-12A.1 besättningen vid vårt allra första möte 
050314: fr.v. stående: Robert ”Beamer” Curbeam, Mark ”Roman” 
Polansky, William ”Billy O” Oefelein, sittande: Christer ”Fuselage” 
Fuglesang, Joan ”Joanie” Higginbotham, Nicholas ”Nick” Patrick. 

Fastspännd i kapseln.

Centrifugen.Jag hälsar på Ulf Balldin i hans tjänsterum på Brooks AFB. Han 
är också lite knuten till NASA via ett kontrakt med ett annat fö-
retag, Wyle Laboratories.







 



Barn på Space Day. Foto: NASA Astronaut Joan Higginbotham och en ung besökare på Space 
Day. Foto: NASA

John Glenn. Foto: NASAJag och Kajsa Ohlson, utvecklingsansvarig på Arla.







se Brev 28.)

(se Brev 35).

(http://www.nols.edu/)



 



NASA:s chef Mike Griffin. Foto: NASA Christer och besättningen under expeditionsträning i Utah.

Bild från klättring i Utah.Under vila i vackert landskap.



se webbrev nummer. 16



se webbrev 19





beräkningarna från den ledande gruppen



Befälhavare Eileen Collins och hennes besättning på Cape 
Kennedy i Florida.

En del av SMDP:ns flytkraft testas i poolen.

Träningsuppställning för el-kopplingar.Datorbild över hur det ser ut när jag är på robotarmen och hål-
ler CETA-vagnen under EVA2. 



DESIRE-författaren, Tore Ersmark, flankerad av CF och Prof. 
Bengt Lund-Jensen t.h. inne i Columbus-simulatorn på EAC i 
Tyskland. 

Beamer har just satt på isoleringstäcket på plats runt robotar-
men.





 



Poolträning: Beamer (t.h.) och Fuglesang ”klär julgranen” (se 
föregående webbrev) i rymdfärjans lastutrymme.

Utrymningsövning: Om det av någon anledning inte går att ut-
rymma färjan via luckan på babordssidan så kan man spränga 
bort ett av takfönstren och fira sig ner längs sidan med linor 
som redan finns förberedda ombord.

En lektion i rymdstationsmodellen. Här i ”Destiny” eller US LAB 
fick vi lära oss att rätt koppla in elektriska saker. 

Joanie och jag förbereder öppnandet av rymdfärjans lastluck-
or. 











 



Crew Exploration Vehicle som lämnar jorden. NASA BillyO med sin Texas-truck hjälper mig sätta orkanskydd för 
fönstren.

Det svenska fotbollslaget i Houstons ”Skanidavienturnering”. 
Det lokala IKEA-varuhuset försedde oss med vackra gula tröjor. 
Spelarna kom från fem kontinenter! Europa, Asien, Afrika, Syd-
och Nord-Amerika. Houston är som sagt en mycket internatio-
nell stad.

Jag och BillyO under en övning där vi simulerar förberedelser-
na inför rymdpromenaderna. Under dessa så kommer jag att 
ha syrgasmask vissa perioder, allt för att minska risken för s.k. 
dykarsjuka under själva rymdpromenaden.



IVA:s

Exomars



(se 

föregående brev).

 



Efter hårt arbete med att flyga till KSC och inspektera grejor blir 
man utsvulten!  

H.M.K. begrundar huruvida det vore klokt eller ej att provsmaka 
lite rymdmat i Konserthuset. 

Det var en tidig morgon när vi flög iväg till Florida sist.





Michoud Assembly 

Facility



 



Vi formationsflög till New Orleans. Här ses Tonys flygplan över 
Mississippi när vi går in mot landning. 

Här får jag förklarat hur nya säkerhetsåtgärder införs på vår 
bränsletank.

Bommens tekniska namn är OBSS - Orbiter Boom Sensor 
Sys-tem. Översikt hur det ser ut när robotarmen håller 
bommen. Foto: NASA

BO och jag framför vår tank.



Äntligen utsedd 



Uppdraget STS-116 

Förändringar efter Columbiaolyckan 



Rymdfärjeflygningarna återupptas 



Discovery startar 

I rymden 



Flygdag 2 



På den Internationella Rymdstationen 



Rymdpromenad 



Solpanel fälls ihop 

Strålning 



Presskonferens 



Avdockning 



Discovery återvänder och landar 

Populär 

astronomi

 



Crew retreat . Rymdfärjan på väg in mot ISS. Man ser Sojuzkapseln och robo-
tarmen på ISS. Foto: NASA

Jag testar ALTEA-hjälmen. ALTEA är fortsättning på SilEye expe-
rimenten, med många flerpartikeldetektorelement. 

Jag får känna på reaktionsmomentet av bultdragaren för 
rymdpromenader. Om man inte är beredd så börjar man snur-
ra själv eller verktyget vrids ur ens grepp. 





 



Jag håller upp benen på min (uppblåsta) rymddräkt så att 
BillyO kan komma åt en skruv bak i ryggslutet. 

Instruktören tittar ut från Lab-modulen med röken i bakgrun-
den. 

NASA’s Kennedy Space Center i Florida, Discovery. 





 



Besättningen på STS-121 på väg till slutövning vid Kennedy 
Spa-ce Center i Florida. Foto: NASA

I luftslussen påklädda rymdpromenadsdräkter. Beamer t.h., jag 
t.v. I mitten sitter BO.

Columbus lastas på Beluga-planet för transport till Florida. Foto: ESA



Piers Sellers



 



Discovery tar mark vid Kennedy Space Center i Florida efter 13 
dagar i rymden. Foto: NASA

Jag följer STS-121 EVA3 från kontrollcentret. Framför mig har jag procedurerna och skärmar 
med nedlänkade TV-bilder. Man kan tydligt se en av astronauternas arm och handske på 
den vänstra skärmen. Den bilden kommer från hans egen TV-kamera som sitter på hjäl-
men. På så sätt kan alla se minst misstag man gör! 

Officiellt emblem för astronauterna på STS-116.Genomgång inför EVA3-övningen i poolen.







 



Förberedelser inför övning i vakuumkammare. Övning i vakuumkammare. 

Övning med rymdpromenadsdräkten i vakuumkammare. 







Atlantis tillbaka på starttornet.  Foto: NASA Hela besättningen i flygdräkter framför SpaceHab.

Här poserar vår ”EVA Lead” Tricia Mack med sin nyinköpta tröja 
med STS-116/ISS-12A logon.

Träning i rydmfärjans luftsluss. 





 



Christer och Billy O. Astronaut Steven G. MacLean från Kanada på Atlantis flygdäck 
den första flygdagen.





 



Atlantis landar på Kennedy Space Center tidigt på morgonen 
den 21 september. Foto: NASA





 



Det officiella besättningsfotot har kommit ut. Efter en lång ur-
valsprocess kom vi överens om ett foto som alla gillar. Foto: 
NASA





 



Ett exempel på minnessaker som följer med i bagaget på flyg-
ningen, ett emblem från Fysiksektionen på Teknis.





Christer och nordisk press. Jag framför SpaceHab. Hela SpaceHab monteras in i Discove-
rys lastrum om några dagar. Ingångsluckan som syns halv-
dold bakom mig kopplas till en tunnel från mellandäck.

Roman, Joanie och Nick får instruktioner i hur vi ska paketera 
en trasig Elektron- syregenerator. Det mesta syret på ISS ge-
nereras ur vatten via en elektrolysprocess av den ryska Elek-
tron-processorn. Nu har en sådan gått sönder och vi ska trans-
portera ner den till jorden för inspektion och ev. lagning.

Mark ”Roman” Polansky och Robert ”Beamer” Curbeam är de 
som redan flugit i besättningen. De tog det hela lite lugnare än 
vi ”rookies”.



Ett exempel på minn Beamer fäster vår dekal på den stora vagn som används för att 
transportera SpaceHab från sin byggnad till rymdfärjan. Bredvid vår dekal är STS-107, d.v.s. 
Columbia som förolyckades. Det var senaste flygningen med en SpaceHab-modul. essa-
ker som följer med i bagaget på flygningen, ett emblem från Fysiksektionen på Teknis.

Nick kontemplerar SMPD installationen på plattformen ICC (In-
tegrated Cargo Carrier). Han ska flyga Sunni på Discoverys robo-
tarm runt plattorna när de plockas ihop under rymdpromenad tre.

Hållaren PVRGF med två fästen för robotarmar att greppa i som sitter 
på P5 på vägen upp. De två fästena behövs eftersom P5 lyfts ur Disco-
verys lastrum med hennes egen arm, men lämnas sedan över till ISS:s 
arm. PVRGF måste sedan monteras av och flyttas ner på sidan, ty den 
sitter i vägen för solpanelerna när de ska rotera. Den här flyttningen 
gör Beamer och jag så fort vi skruvat P5 färdigt på plats på P4.

Sunni tittar i procedurerna för P5 installationen och försöker få 
ihop orienteringen med den riktiga P5 framför sig. Hon är den 
som flyger P5 på rymdstationens robotarm medan Beamer och jag 
guidar henne för att få den på plats.



Sunni, Tricia (vår EVA lead) och Nick studerar ett av instrumen-
ten som används under inspektionen av värmesköldarna. Det 
sitter längst ut på bommen.

Den stora externa tanken (gulbrunt i mitten) med de två boos-
terraketerna fästa på var sin sida. Notera de två personerna 
nere till höger om tanken (i vit respektive röd tröja) – det ger en 
idé om skalan.

Sunni, jag och BillyO framför den jättelika ihopsättnings-
byggnaden VAB (Vehicle Assembly Building). Den är en av de 
byggnader i världen med störst volym och byggdes för Apol-
loprogrammet, vars Saturn 5-raket var betydligt högre än 
rymdfärje-stacken. Notera alla fåglar

En av de bultar som håller fast boosterraketen på tanken. När 
de två raketerna brunnit färdigt efter två minuter sprängs bul-
ten av och rakterna faller ner med fallskärm i Atlanten där de 
plockas upp för återanvändning.



Discoverys undersida med massor av värmeplattor.  BiillyO framför Discoverys vänstra vingkant. Man ser några av de allra mest 
värmetåliga sköldarna av RCC (Reinforced Carbon-Carbon) som sitter längst 
fram på vingkanterna och på noskonen. Den som är bakom BillyOs vänstra axel 
motsvarar den som slogs sönder under Columbias start.

Tunneln som leder från mellandäck till SpaceHab (som ännu 
inte var på plats). Om man ska vara noga så är Discoverys 
luftsluss med dockningsanordningen mellan tunneln och mel-
landäck. Våra rymdpromenader planeras att göra ifrån rymd-
stationens luftsluss, men om något oplanerat inträffar kan vi gå 
ut genom luckan som vetter uppåt på bilden.

Nick poserar vid sidan av Discovery. Man kan se pilotens si-
dofönster uppe till höger.



Beamer och Tricia framför Discoverys robotarm. I bakgrunden 
ses aktern. Det silvriga på armen är en av de två kameror som 
sitter på armen.



Happy Halloween på er! 

Måndag 23/10: 

Tisdag 24/10 (FN-dagen): 

Onsdag 25/10: 



Torsdag 26/10: 

Fredag 27/10: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Centrifugen. Sunni, Joanie och jag inspända i startposition. 

Jag fastspänd i rymdfärjesimulatorn. 





 



Discovery på startplattan. Foto: NASA Besättningens ”läkare” Polansky håller upp delar av de medi-
cinska verktygen. Joanie är mindre trakterad.

Rutger i rymdfärjesimulatorn.Jag håller en ”rymdfärjelagningsspruta” för rymdpromenader. 



Måndag 13/11 

Tisdag 14/11 



Torsdag 16/11 





På väg från Houston till Florida. Besättningen framför pansarvagnen. 

Hela gänget på startplattan med externa tanken och raketerna 
i bakgrunden.

Nick och Beamer provar foto- och filmkamerorna. 



Christer får hjälp med påklädningen av den orangea dräkten.BillyO, Joan och Christer provsitter en av korgarna för nödut-
rymning.





 



Tricia hade gjort en specialkaka för vår sista rymdpromenad-
sträning.

Suni i Destiny (USA:s laboratoriemodul på ISS) under lastingsöv-
ningen. 

Joanie är ”load master” och får hålla ordning på all papper så 
lastningen går rätt till.







 



Det lokala ESA-kontoret ordnade en liten avskedslunch igår. Nick, igår, under den sista övningen i rymdfärjesimulatorn som 
jag deltog i. De som sitter på flygdäck har en allra sista start/ 
uppskjutnings-simulering på fredag.

Nu är vi ”de oberörbara”! En påminnelse till alla på JSC att inte 
sprida någon smitta till besättningen.



 



Rapport från Fuglesang på plats i Florida 

 



Fuglesang från karantän - onsdag 

 



Fuglesang från karantän - torsdag 



Fuglesang efter avbruten start 



Fuglesang från karantän - lördag 



Fuglesang flyger tyngdlöst 

 
 
 
 



Rapport nummer 2 från rymden 



Rapport nummer 3 från rymden 



Rapport nummer 4 från rymden 



Rapport nummer 5 från rymden 



Rapport nummer 6 från rymden 



Norrsken.



Sista hälsningen från rymden! 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besättningen på STS-116 på väg till bussen som ska köra dem 
till startplattan och rymdfärjan Discovery. Foto: NASA

Rymdbas Stockholm på Kulturhuset. Foto: Roger Schederin

Mottagandet på Stockholms central den 26 januari 2007.  Foto: Roger Schederin




