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År 2003 kommer Sverige att få sin förste rymdfarare*. Men han ser sig hellre 
som representant för Norden eller ännu hellre för Europa. Efter utbildning både 
i Ryssland och USA är han nu beredd att sätta sig vid spakarna på rymdfärjan 
Atlantis. Målet är den internationella rymdstationen, vars besättning ska bytas 
ut. Väl däruppe ska han också ägna sig åt byggnadsarbete på hög höjd.

av Björn Stenholm (text) och Ulla Montan (bild) 

Christer Fuglesang 
– astrokosmonaut

Mannen som sitter mittemot mig vid bordet 
i ett sammanträdesrum på rymdstyrelsens 
kontor i solna kommer att bli sveriges 
förste rymdfarare. Han heter Christer 

Fuglesang och hans första rymdfärd planeras till som-
maren, då han ska besöka iss, den internationella rymd-
stationen. Han ska sändas upp dit med en amerikansk 
rymdfärja. Han har förberett sig ordentligt, han har fått 
tillfälle att skaffa sig både rysk kosmonaututbildning 
och amerikansk astronaututbildning. Dessutom råkar 
han vara född 1957 då också den första jordsatelliten, 
sputnik, sändes upp, dvs. han är jämnårig med vad man 
brukar kalla rymdåldern. Ett egendomligt faktum före-
faller det. men är det en tillfällighet, frågar vi.

– Ja, det är det väl. men det gör också att jag har inga 
minnen av de allra första årens rymdverksamhet, de 
första satelliterna och Gagarins rymdfärd till exempel. 
mitt första rymdminne är faktiskt när den första rymd-
promenaden ägde rum. Det var aleksej leonov som 
den 18 mars 1965 vistades ett antal minuter utanför sitt 
rymdskepp, det var för övrigt på min åttaårsdag. Det är 
nog därför jag minns det extra noga. man fick se det hela 
på teve.

Antagligen kunde du då inte ana att du så småningom 
själv skulle bli rymdfarare ”på riktigt”. men när blev 

du medveten om att du skulle vilja intressera dig för 
rymden på ett mer påtagligt sätt?

– Jag kan jag inte direkt säga det, det växte fram efter-
hand. Jag minns dock att jag tänkte på att om man någon 
gång fick chansen att åka ut i rymden så skulle jag defini-
tivt försöka ta den. men att bli rymdfarare i Europa var 
då mycket fjärran, de första årtiondena av rymdverksam-
het dominerades fullständigt av sovjetunionen och usa, 
och Europa hade ingen rymdverksamhet som gällde 
bemannade färder. men jag vet att jag tänkte på att söka 
jobb vid nasa efter min utbildning i sverige. På så 
sätt skulle man kunna komma in på den banan. riktigt 
konkret blev det förstås när European space agency 
(Esa) till slut bestämde sig för att satsa på bemannade 
färder och sökte kandidater till dessa. Det var 1990, och 
då sökte jag direkt. Då hade jag först blivit civilingenjör i 
teknisk fysik efter studier vid KtH. studentlivet var kul 
och jag fortsatte sedan med doktorsutbildning i experi-
mentell partikelfysik vid stockholms universitet. Det var 
mycket roligt! Jag disputerade så småningom och efter 
doktorsexamen fick jag ett s.k. fellowship vid CErn i 
Genève, det stora internationella fysiklaboratoriet. Där 
bodde jag i tre år, 1988–91, och innan dess hade jag 
bildat familj, så familjen var med mig där. och under 
tiden vid CErn utlyste Esa sina astronauttjänster.

Men jag förmodar att när du väl sökte dig dit, så var 
dina bevekelsegrunder för detta något mer än att 

skaffa dig ett tillfälle att komma ut i rymden.
– Jovisst, jag är av den åsikten att mänsklighetens 
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* Den just inträffade olyckan med rymdfärjan Columbia kan komma att ändra 
dessa planer. Vi har dock valt att inte ändra artikeltexen. Se även sidan 25 för 
Christer Fuglesangs egna kommentarer om denna händelse.
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kan det fortfarande finnas 
räddning på förhållandevis 
nära håll. och månre-
sorna, som genomfördes 
för i runda tal 30 år 
sedan, de förde visser-
ligen människan längre 
bort från jorden än man 
dittills hade varit, men 
dessa resor var inte 
långa i tiden. månen tur 
och retur på en vecka 
eller så. men låt oss säga 
att nästa utmaning blir 
att skicka människor fram 
och tillbaka till mars. Det 
blir resor på åtminstone ett 
år, sannolikt två, och rädd-
ningsmöjligheter kommer att bli 
obefintliga.

– Jag säger inte att detta blir lätt! 
Vad beträffar månfärderna sa ju John 
F. Kennedy när beslutet var fattat om att 
sända människor till månen, att vi gör inte det 
här för att det är lätt, vi gör det för att det är svårt. 
så kan man säga om marsfärder också.

Men kommer inte de psykologiska problemen att bli 
de allra största? Ett exempel, tror du att ett fåtal 

individer instängda i ett mycket litet utrymme under 
mycket lång tid kan hålla sams så att de kan lösa sina 
uppgifter?

– Detta är ett reellt problem, visst är det det! men jag 
tror att man genom att välja ut besättningen på rätt sätt 
kan undgå risken att medlemmarna råkar i luven på var-
andra. På mir kunde två personer samsas i gott och väl 
ett halvår. Det fanns tillfällen när man fick ”samarbets-
svårigheter”, det ska inte förnekas, men det gick inte till 
några fysiska våldsamheter. 

Visst kan man se detta som en stor utmaning och se 
fram emot ett sådant experiment med stort intresse. 

men ser du några rent mänskliga vinster med att skicka 
människor till exempelvis mars jämfört med att skicka 
robotar, som vi redan gjort flera gånger?

– min poäng är ju att människan ska ut i rymden, det 
är min filosofi, det är det verkligt stora! Det andra är 
att robotar är aldrig lika flexibla som människor. De är 
egentligen inte smartare än vad vi människor har kunnat 
tänka ut åt dem i förväg. med en människa på plats kan 
man alltid göra mer än vad robotar skulle kunna göra. 
men det finns såklart platser i rymden på fjärran plane-
ter som människan inte kan besöka ännu, Jupiters och 
saturnus’ månar t.ex., då måste man lita till robotar. Det 
idealiska är naturligtvis kombinationen av människor och 
robotar, då kompletterar maskinen människan.

Tror du vi kommer att kunna ”terraforma” mars, dvs. 
göra den beboelig för människor?

– Ja, det tror jag, men det är naturligtvis ingen snabb 
process, det kommer att ta århundraden! men det är 
också typiskt för vår tid, horisonten för vår planering 
ligger aldrig bortom nästa val som numera i de flesta fall 
inte ligger längre bort än fyra år. ibland när jag varit i 
italien och Frankrike har jag fascinerats av de fantastiska 
katedralerna som byggdes där och som tog hundratals 
år att bygga. när man började bygget av katedralen i 
Florens visste man inte ens hur man skulle kunna resa 
den jättelika kupolen. men under arbetets gång fann 
naturligtvis ingenjörerna och arkitekterna ut detta, det 
var man tvungen till annars hade det inte blivit någon 
helgedom. sådana perspektiv tycker jag att man saknar 
idag. om vi börjar göra något nu, vad kan inte det leda 
till om hundra år?

Så säger astrokosmonauten Christer Fuglesang, 45, 
inför sin färd till rymdstationen iss. Han skulle 

gärna vilja utgöra dess besättning och stanna där i ett 
halvår, men så blir det inte denna gång. och visst vill han 
fara till mars! Det kan bli aktuellt på 2020-talet, om han 
då inte faller för åldersstrecket. men siktet är ställt, bort 
från jorden, ut i rymden, den är antagligen gränslös … ♦

Mars – Christer Fuglesangs mål nr 2. Någon gång på 
2020-talet äger den första bemannade Marsfärden rum. 
Målsättning: Starta terraformning av Mars!
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framtid ligger därute i rymden. Vi ska helt enkelt vara 
därute! Vi måste ständigt utvecklas och då är det rymden 
som gäller. Det finns kanske åtskilligt kvar att upp-
täcka på jorden, men jorden är trots allt begränsad och 
rymden, ja där finns ingen gräns. För mig gäller det då 
att hela tiden försöka skjuta de mänskliga begränsning-
arna utåt. Dvs. inte bara åka ut för att undersöka ett och 
annat, utan också kanske utnyttja de resurser som finns 
därute och kanske så småningom bosätta sig på andra 
planeter. rymdverksamheten är dessutom en mycket 
internationell sak och kommer att bli ännu mer interna-
tionell framöver. Jag trivdes i den internationella miljön 
på CErn, och jobbet på Esa är naturligtvis också inter-
nationellt i allra högsta grad. Jag är stockholmare, svensk 
och europé, för att travestera en känd hallänning.

Du har också lyckats skaffa dig en dubbel rymdfarar-
utbildning, såväl i ryssland som i usa, vilket väl 

måste vara unikt.
– Det var så att när jag sökte jobbet på Esa hand-

lade det bara om att åka till usa för att samarbeta med 
nasa om den blivande rymdstationen, så ryssland var 
inte påtänkt för min del då. Jag blev mycket förvånad 
när jag sedan fick jobbet och träffade min chef, vilket 
var 1992, och han sa att jag kunde räkna med att få åka 
till ryssland istället. Jag måste erkänna att min första 
reaktion var tveksamhet, särskilt med tanke på min 
familj. men det var så att Esa hade köpt ett program 
med samarbete kring den ryska rymdstationen mir och 
fyra Esa-rymdfarare skulle resa till stjärnstaden utanför 
moskva för utbildning. Vi for dit, och det har jag aldrig 
ångrat sedan. Det var en fantastisk upplevelse. Jag blev 

certifierad kosmonaut och blev uttagen som reservbe-
sättningsmedlem, men det blev tyvärr ingen resa till mir 
för min del.

Efter några år i ryssland blev det så usa och Hous-
ton, och jag blev på så sätt även astronaut. Där är vi nu 
inte mindre än 7 Esa-astronauter, men jag är den ende 
från de nordiska länderna. mitt kommande uppdrag, 
som ska genomföras i sommar, är att vara en av tre 
besättningsmedlemmar på rymdfärjan atlantis, som ska 
fara upp till iss med en ny rymdstationspersonal och 
sedan åka tillbaka med den gamla personalen. Färden är 
planerad att vara i 11 dygn. Dessutom ska vi montera 
nya byggelement på rymdstationen, den är ju ännu inte 
alls färdig.

Din karriär går alltså spikrakt från civilingenjör i tek-
nisk fysik till byggjobbare i rymden! men jag tänkte 

inte att vi skulle prata så mycket om din astronautvar-
dag just nu och dina handgripliga uppgifter i samband 
med rymdfärden. Detta beskriver du så bra i dina egna 
veckobrev (som citeras i viss mån efter denna intervju, 
och som fortlöpande kan läsas på nätet under adressen 
www.rymdstyrelsen.se). Dessutom kommer naturligtvis 
dagspressen att ägna allt större intresse åt din resa när 
den kommer allt närmare i tiden. Jag vill hellre att vi 
pratar om dina längre gående visioner. Du har redan 
varit inne på tanken att människan flyttar allt längre ut i 
rymden. tror du verkligen att det kommer att bli möjligt 
för människan att vistas länge långt bort från jorden?

– Det finns naturligtvis en mängd tekniska problem 
som måste lösas! men bortsett från dessa – tekniska pro-
blem går som regel att lösa – återstår de rent ”mänsk-

liga” problemen. redan nu är det 
ju så att besättningarna på iss 
vistas där som regel i ett halvt år i 
sträck, och en kosmonaut vistades 
på mir i över 14 månader. Dessa 
långa vistelser är inte oproblema-
tiska, men de går att genomföra, 
och vi håller på att lära oss hur vi 
ska bemästra dessa problem, som 
framför allt beror på tyngdlöshe-
ten. En självklar sak är naturligtvis 
att man redan från början måste 
vara helt frisk, utan några som 
helst medicinska störningar.

Men på mir och iss vistas 
man hela tiden i jordens 

närhet, och händer någon incident 

ISS – den internationella rymdstationen – 
Christer Fuglesangs mål nr 1. Hit kommer 
han med rymdfärjan Atlantis för att byta 
stationsbesättning och bygga på den stora 
konstruktionen i tyngdlöshet.
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