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Christer Fuglesang startade sina studier vid KTH 1975 och tog 

sin civilingenjörsexamen inom teknisk fysik 1981. Han påbör-

jade därefter sin forskarutbildning och disputerade vid Stock-

holms universitet inom experimentell partikelfysik 1987 och 

blev docent 1991. Under tiden som doktorand arbetade Christer 

Fuglesang med experimentutveckling vid CERN där han senare 

blev Senior Fellow.  

I maj 1992 utsågs Christer Fuglesang till medlem av den europe-

iska astronautkåren av den Europeiska Rymdstyrelsen, ESA. 

Under 10 år genomförde han upplärningen till att bli astronaut, 

både för att utgöra besättning på den ryska Soyuz-farkosten och 

som Mission Specialist på den amerikanska rymdfärjan. Hans 

första rymdresa genomfördes 2006 med uppgiften att delta i 

uppbyggnaden av den internationella rymdstationen ISS och 

även utföra egna experiment avseende ljusblixtar inne i ögat 

som kan upplevas under rymdresor. Med detta uppdrag blev 

Christer Fuglesang den förste svensken i rymden. Christer Fug-

lesang gjorde även en andra rymdfärd 2009 och har samman-

lagt genomfört fem rymdpromenader.   

Efter sina rymdresor arbetade Christer Fuglesang vid ESA i 

Noordwijk, Nederländerna, bl.a. med experiment att sändas 

upp till ISS och på sondraketer från Esrange. Christer Fuglesang 

återvände till Sverige 2013 och är sedan april 2017 professor i 

rymdfart vid KTH där han förestår KTH:s rymdcenter och även 

på deltid företräder Saabs rymdverksamhet. Christer Fuglesang 

syns mycket utåt mot studenter och genom att delta vid olika 

event samt hålla föreläsningar på KTH inspirerar han till vidare 

studier inom både flyg- och rymdteknik men även till andra 

utbildningar inom naturvetenskap och teknik. 

Christer Fuglesang har blivit både en förebild samt idol för 

många barn och unga. Genom sina rymdfärder har han inspire-

rat en hel generations intresse för rymden. Under hans första 

rymdfärd 2006 var det mer rymd i medier än någonsin förr och 

detta bidrog till att rymdnyheter samt rymdfakta blev mer till-

gängligt. Efter rymdresorna har han fortsatt inspirera genom 

skolturnéer, regelbundet synts i medier samt deltagit i evene-

mang för att sprida rymdintresset. Christer Fuglesang är entusi-

asmerande och engagerad, vilket han förvaltar på ett mycket bra 

sätt genom att skriva barnböcker om rymdresor, där fakta och 

fantasi blandas. Han har stimulerat barn till nyfikenhet inom 

vetenskap genom sina fem spännande äventyrsböcker de tio 

senaste åren. Detta inspirerar inte bara unga till rymdresor, 

utan även till andra naturvetenskapliga områden.  

 

Christer Fuglesang har därför gjort sig utomordentligt förtjänt 

av Thulinmedaljen i guld. 

“Medaljen i guld tilldelas för utomordentliga insatser, i Sverige eller utomlands, 
av övergripande betydelse för svensk flygteknisk verksamhet. Utdelandet av 
guldmedaljen kräver styrelsens enhälliga beslut, som godkänts av Ingenjörsvet-
enskapsakademien”. 

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin beslöt 2020 att utdela Thulin-

medaljen i guld för år 2020 till Christer Fuglesang för hans utomordentligt förtjänstfulla insatser för svensk 

rymdteknisk verksamhet. På grund av pandemin överlämnades medaljen först i år. 

Christer Fuglesang guldmedaljör. 


