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Stockholm, 12 april 2019
Flyg- och rymdtekniskt arbete belönas med Thulinmedaljer i guld och silver
Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har 2019
beslutat utdela Thulinmedaljen i guld till Torbjörn Johansson för hans utomordentligt
förtjänstfulla insatser vid utvecklingen av CTT från ett litet företag till en marknads- och
teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll av luftfuktigheten i trafikflygplan och i
silver till Dag Folkesson för hans avgörande insatser vid utvecklingen av programvara som
samverkar i ett realtidssystem med många datorer i stridsflygsystem.

Torbjörn Johansson har sedan 1997 lett utvecklingen av CTT systems från ett fåmansbolag till
ett företag med runt 100 anställda som har en marknadsledande ställning vad gäller fuktkontroll i
flygplan och är direktleverantör till Boeing. Bolagets produkter återfinns på hos över 50 flygbolag
och företaget har nått en mycket stark position på världens snabbast växande flygmarknad i
Kina.

Dag Folkesson har aktivt bidragit till att utveckla datorsystem för tre generationers
stridsflygplan. Hans arbete med system av flera datorer som samverkar i realtid i den dynamiska
miljö som stridsflygplan utgör har givit Sverige en internationell ställning inom teknikområdet och
utgör en mycket viktig del i Jas 39 Gripen.
Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den 14:e maj.
Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Flyg- och
rymdtekniska Föreningen utser tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin varje
år sedan 1944 mottagare av medaljen som delas ut till minne av flygpionjären Enoch Thulin.
Thulinmedaljen förekommer i valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort
viktiga insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.
Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation
som bildades 1933. Genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet
bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens syfte är att främja den flyg- och
rymdtekniska verksamheten i Sverige. Bland medlemmarna finns såväl de som är
yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för
dessa teknikområden.
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA är en fristående arena för kunskapsutbyte. IVA
uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. De
kärnvärden som genomsyrar arbetet är kvalitet, kompetens, fristående och framkant. IVA är
världens äldsta ingenjörsakademi, grundad 1919 och dess verksamhet finansieras genom bidrag
från näringslivet, projektanslag och statsanslag.
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