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STS-128 
Den 29 augusti 2009 befann sig Christer för andra gången 

på rymdfärjan som ännu en gång var på väg mot den 

internationella rymdstationen, ISS. Under denna färd hade 

Christer och hans kollegor två specifika uppgifter: installera 

en 500 kilo tung ammoniaktank samt två nya GPS-antenner 

på utsidan av ISS. 

När Christer genomförde sin fjärde rymdpromenad blev 

han återigen historisk – tidigare hade endast amerikanska 

och ryska medborgare genomfört fler än tre 

rymdpromenader. Totalt gjorde Christers fem 

rymdpromenader som totalt tog 31 timmar och 54 minuter. 

Christer tillbringade 26 dygn och 17 timmar i rymden under 

sina två resor till den internationella rymdstationen. 

Detta är en samling av de dagboksanteckningar 

Christer Fuglesang skrev inför sin andra resa, STS-128. I 

dagboken som Christer skrev innan och under flygningen 

kan man följa hans förberedelser inför resan och sen själva 

uppdraget. 

Detta är en återpublicering av texterna som först 

publicerades på Rymdstyrelsens gamla hemsida under 

tiden för flygningen. Bilderna är även de tagna därifrån och 

håller dessvärre ibland ganska låg kvalitet. Vi hoppas dock 

att breven trots detta inbjuder till intressant läsning.  
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Foto: Christer Fuglesang, där det inte framgår annan fotograf 

















Kevin Ford kommer att vara  piloten ombord på STS-128. Foto: 
NASA





 



















 













 









 









 





Från en lektion med TV-systemet från 
rymdpromenaddräkternas hjälmar. Det jag håller min hand på 
monteras ovanpå hjälmen. De större delarna som hänger ner 
som öron är lampor. De tre mörka rektanglarna är tre olika 
linser, för olika vyer och olika vidvinklar (3.5, 6 och 12 mm). Vilken 
lins som används kontrolleras inifrån rymdfärjan, liksom 
bländaröppning. Fokuseringsmöjlighet saknas.







 











Framför MPLM-modellen i stora träningshallen på JSC. 
Presenningen som halvt döljer MPLM-skylten påminner om 
orkanen Ike som drabbade Houston och JSC i september (se 
nyhetsbrev 4). Fortfarande pågår reparationer av taket till 
träningshallen.

Inne i MPLM-träningsmodellen med en rack full med typiska 
packväskor för saker som ska till ISS. Totalt får 16 sådana här rack 
plats i MPLM:en, fyra längs varje sida (där ”tak” och ”golv” ingår). En 
del rack är fullt utrustade, med t.ex. stora experimentuppsättningar 
och förs över helt och hållet till ISS där alla moduler på den icke-
ryska sidan använder samma racksystem.







 











 





Fastspänd i snurrstolen, eller centrifugen. Notera den 
tvärgående balken, på vilken stolen kan åka i sidled 
samtidigt som den snurras. Det svarta halvklotet fälls ner 
framför ansiktet och visar en lysande pil som jag ska ställa in 
i den riktning som jag känner som lodrätt. Det görs med 
joysticken vid min högra arm. I övrigt är allt helt mörkt under 
körningen.

Sex sådana här stora ställningar (eng: rack) ska vi föra över 
från MPLM:n till ISS. Tre är för experiment och forskning och tre 
är för besättningarnas hälsa och välmående. Just den på 
bilden bakom mig är för luftrening ombord och heter ARS 
(Atmosphere Revitalization System).





Bild på besättningen. Stående från vänster Jose M. Hernandez, 
John ”Danny” Olivas, Nicole Stott, Christer Fuglesang, Patrick G. 
Forrester. Sittande från vänster Kevin A. Ford, Frederick W. ”Rick” 
Sturckow. © NASA

Det ser ut som om rymddräkten klappar oss på kinderna, men 
det vi gör är att känna om handskarnas elvärme fungerar.

Jag kopplar ihop en vätskeledning medan jag hänger i sele 
som gör att jag får en känsla för vilka reaktionskrafter som 
behövs. När vi byter ut ammoniaktanken (ATA) under rymdpro-
menad ett och två måste vi jobba med dessa kopplingar.



Jag kopplar ihop en vätskeledning medan Pat läser instruktio-
nerna. När vi byter ut ammoniaktanken (ATA) under rymdpro-
menad ett och två måste vi jobba med dessa kopplingar.

Bob Behnken ska koppla in ena änden av kablarna på Nod 3 
(just döpt till Tranqulity) under STS-130. Därför var han också 
med och förberedde kontaktskydden som han tar bort före 
inkopplingen under sin rymdpromenad. 

Innan man kan gå ner i tryck (rymddräkten håller 1/3 atmosfär 
när omgivningen är i vakuum) måste kroppen rensas på kväv-
gas. Det görs här under fyra timmars syrgasandning. Då kan 
det vara bra att ha något att läsa under tiden.

Danny visar sina talanger i tyngdlöshetsträning med POGO, en 
lyftanordning som ger oss möjlighet att träna på reaktionskraf-
ter när inte jorden under fötterna kan hjälpa till. Den används 
speciellt för bultdragaren (PGT) och olika kopplingar (el, väts-
kor).



Danny och jag visar upp resultatet av ena kabelns ihoprullning 
och inpackning.





 







 



























FD1 - Uppskjutning



FD2 – Inspektion 



FD3 – Dockning 



FD4 – Leonardo 



FD5 – Flyttarbeten 



FD6 – Rymdpromenadsförberedelse 



FD7 – Rymdpromenad 



FD8 – Anrop 



 

FD9 – Kabeldragning 



FD10 – Ryggradsmätning 

FD11 – Farväl 

FD12 – Avdockning 



FD13 – Landningsförberedelser 

FD14 – Tillbaka 









 





 



I samband med starten av ”Tuffa veckan” då vi tagit på oss de ore-
anga rymddräkterna, togs gruppfoton med våra tränare för STS-128. 
Ni ser att det är rätt många. På knä i randig skjorta längst t.h. Zeb, vår 
EVA-ledare, som jag nämt vid ett par tillfällen.

 I går lämnade jag in den skandinaviska maten (mest godis!) 
som snart måste packas in i Discovery för oss att äta i rymden. 
Här är jag med Michelle Pittman som ansvarar för våra menyer 
och allt ätbart på STS-128. Till höger gör Danny frukostburritos 
till oss på ”mellandäck” (som i den här simulatorn inte är så 
särskilt verklighetstrogen).



Förra veckan var pressvecka här med journalister och foto-
grafer från hela Skandinavien och från ESA. De fick komma 
in i simulatorer och NBL (poolen för EVA-träning), följa en del 
träningsmoment samt se T-38:orna inklusive när jag flög iväg 
för en träningsflygning. De fick också en tjuvtitt på Postens nya 
frimärken ”Resa i rymden”, som släpps officiellt på frimärkets 
dag 24/9. Motiven är tagna från min flygning med STS-116.





 



Den sk. besättningsaffischen för STS-128 är nu färdig. Foto: NASA Patrick Forrester, Christer Fuglesang och Nicole Stott under trä-
ning

Med kardborreband och klister konstruerade Christer Fugle-
sang ett rymdanpassat schackspel. Bilden är tagen i pentryt till 
rymdfärjemodulen på JSC.





 



Förra veckan hade vi den stora s.k. Bänkgenomgången. Det mesta 
som packas på mellandäck på rymdfärjan går vi igenom och kollar att 
det är som vi förväntar oss. Det inkluderar också våra personliga lådor 
med kläder, toalettartiklar, pennor och dylikt.

Vid Bänkgenomgången kunde jag också inspektera ”min” 
rymddräkt. Här poserar jag tillsammans med de som ansvarar 
för dräkten.

Ett gäng medicinare kom upp på kontoret och tog näsprover. 
De ska kontrollera att vi inte bär med oss några farliga stafy-
lokocker upp till rymdstationen. CJ skratttar gott i bakgrunden 
när jag blir ”provtagen”.

Jose kollar att en av datorerna är OK under Bänkgenomgång-
en.







Christer Fuglesang hjälper Nicole Stott inför en rymdpromenad-
sträning. Foto: Roger Schederin

I den stora poolen som heter Neutral Buoyancy Laboratory sker 
rymdpromenadsträningen, i poolen finns fullskalemodeller av 
de moduler som astronauterna ska träna på. Foto: Roger Sche-
derin





 



Discovery  monteras ihop med bränsletanken och sidoraketer-
na.

Det allra sista vi gör i MPLM innan vi stänger igen modulen är att 
ta alla lampor från den och ge till ISS. Lamporna på rymdstatio-
nen har en tendens att gå sönder ofta och de behöver ständigt 
nya. Här provar jag på att skruva på en lampa (fast när det ska 
göras på riktigt kommer alla lampor att vara släckta och vi får 
jobba med ficklampor).



En repetition av hur kopplingarna till ammoniaktanken fungerar och ska skötas. 
Det finns gott om liknade kopplingar på ISS och de var designade för att kunna 
hanteras lätt. Men det visade sig att de kunde läcka och ha andra problem, så 
nu har vi komplicerade procedurer för varje gång de ska öppnas och stängas. 

Det blev lite problem med rymdstationens ena toalett under 
STS-127, så bäst att få lite extra potträning.

Nicole framför kajutan (eller snarare modellen av den) som 
hon ska bo i under större delen av hösten. En liknande har vi 
också med oss i MPLM:en som ska installeras i den japanska 
modulen Kibo.

Löpbandet vi har med oss upp kommer till att börja med instal-
leras i Nod-2 ”Harmony”, mellan två besättningskajutor. Senare 
flyttas den till Nod-3 ”Tranquility”.







Bakom Danny ser vi vägen för supertraktorn som rullar ut hela 
”stacken” till startplattan, förhoppningsvis på tisdag morgon.

Danny och Nicole diksuterar packningsplanen på mellandäck tillsammans, 
medan Kevin t.v. tittar på och CJ t.h. läser senaste mejlet på BlackBerryn. Kan-
ske var det nya besked om våra startplaner. I bakgrunden väggen med alla 
lådor för mat, kläder, diverse reservdelar och annat.

Så här ser det ut på mellandäck framför luckan till luftslussen 
vid start. De nedre väskorna måste vi ta bort för att komma åt 
luckan.

Kevin tackar vår instruktör Scott för all den goda träning vi fått. 
I bakgrunden väggen med alla lådor för mat, kläder, diverse 
reservdelar och annat som vi använder rutinmässigt. Skåpen 
med färgade lappar är de med våra pesonliga saker (kläder 
m.m.) Mitt är den bruna, näst längst ner i raden längst till vän-
ster.



Jag tillsammans med väskorna. Den traditionella tårtan som avfestas med besättning och alla 
som deltagit i träningen när det börjar beges sig. I mitten da-
men som bakade tårtorna

 I bakrgrunden en del till NASA:s nya raket Ares-I, som enligt 
planen ska provskjutas under hösten. Ares-I planeras bli bärra-
keten för den nya besättningsfarkosten Orion.

Tårtan.



 Amanda är en av alla ingenjörer och tekniker som jobbat med att kontrollera 
att den externa tanken till STS-128 är problemfri. Över hundra tester på tanken 
gjordes, där de sågade ut cylindrar och provade hur väl de satt fast i botten. 
Sedan har hålen fyllts igen. De syns tydligt på bilden.

Ni kanske minns läckageproblemet som stoppade STS-127 två 
gånger? Det var den här kopplingen för flytande väte som inte 
höll tätt, men nu har man en adapter som ska fixa problemet. 
Den fungerade i alla fall på STS-127.

Bakom mig nedre delen och botten av den extrna tanken, mel-
lan de två fastbränsleraketerna som ger den mesta kraften de 
två första minuterna under uppskjutningen.

Kevin, CJ och Danny med Amanda och vår besättningsrepre-
sentant på KSC, Matt, vid nosen av Discovery som sticker upp 
mellan plattformarna.



 



José arbetar med radarn.Pat Kevin studerar checklistorna.



Kevin anropar markstationen.



 



Hela besättningen framför DiscoveryVi flög i formationer till TCDT. Första formationen leddes av CJ 
och Pat, till höger var jag med en annan pilot astronaut och 
till vänster Jose med en instruktörspilot. Det är sällan vi flyger i 
3-formation och jag fick många fina foton.





Kevin, Jose och Nicole väntar på att CJ ska sätta igång kvällens 
film i besättningskvarteret.

Nicole ”utsatt” för basdatatagning för något medicinskt experi-
ment.

En sista repetition av hur man kopplar vattenslangar för olika 
ändamål i rymdfärjan. Jose och CJ utreder saken tillsammans.

Sista träningsdagen fick vi tillfälle att titta på en riktig modell av 
plattformen PAS som vi ska fälla ut under tredje rymdpromena-
den. Här provar Danny hur det känns.



.....under tiden studerar Pat och Danny de senaste e-mailen på 
sina BlackBerrys.

 CJ har lyckats koppla in ett filter på rätt ställe...



 



Jag övar med PGT (Pisto Grip Tool), d.v.s. bultdragaren för 
rymdpromenader

Signera besättningsfoton ingår också som något av det sista vi 
gör.

Lisa kom förbi med Kaffe Latte från Starbucks. Gott!
På bordet min Crew Notebok (flyganteckningsbok).



Dagens (d.v.s. nu igår) lunch, kl 20:30, var hamburgare och 
chips.



 







 



På KSC besökte vi flera olika avdelningar. CJ och jag var bl.a. på verkstaden som jobbar 
med rymdfärjornas små styrrakter. Under vår flygning så fick vi problem med en av dessa 
styrraketer och den undersöks nu. Hela frontpartiet på Discovery har lyfts av och fraktats till 
verkstaden och här poserar jag framför den falerade raketmotorn som dold under ett svart 
skynke.

När vi flög iväg fråm Cape i torsdags eftermiddag fick jag det 
här fotot över startramparna. I förgrunden ARES 1-X och i bak-
grunden förbereds rymdfärjan Atlantis för STS-129 uppdraget i 
mitten av november.

STS-128 besättningen på toppen av starttornet framför den 
över 100 meter höga ARES 1-X raketen.







Med kamel på kamelmarknaden i Guelmim. Utstyrd med gåvor bland entusiastiska och glada studenter.

Utstyrd med gåvor bland entusiastiska och glada studenter.Halva besättningen på Capitol Hill med senator Bill Nelson 
(svenskättling) från Florida.



 Halva besättningen med Capitoliet i bakgruden.


