
Arets folkbildare och fiirvillare

TillArexfolhbildare lgglharstyrelsenftirVerr,NSKApocHFoLKBILDNINGutsett $rsikern
Bodil Jiinsson, Lund, med motiveringen: 

"Bodil 
J6nsson d.r en entusiastisk och entusi-

asmerande folkbildare. Fi har som hon bidragit till att avmystifiera frsiken och till att

gora den begriplig."
Ttll Arets firailkre 1991utsigs samtidigt fysikern Jens Tellefsen, Stockholm, med

motiveringen: 
"Med stor konsekvens sprider Jens Tellefsen vantolkningar och missfor-

stind om den moderna $'siken. Tellefsen mystifierar $'siken, och han framtrdder st?indigt

med ansprik om att den skulle kunna uttala sig om sidant som ligger lingt utanf<ir dess

domdner."
Utmd,rkelserna har uppmdrksammats av m5'nga tid-

ningar. De flesta av dessa har i.tergivit TTs telegram,

som bl a bygger pi en intervju med VrrlxsrceP ocH

FOLKnn-DNINGs ordforande Per-Olof Hulth. Lokalpres-

sen i Lund har ocksi. skriw egna aniklar om Bodil

Jonsson. UngePJ.r samtidigt som hon blev dretsfolkbildare

entledigades hon av den nya regeringen fran uppdraget

som ledare for leroplanskommittdns miljosekretariat.

Sydsvenska Dagbladet (112 1992) passade p5. att utse

henne til l Minadens Lundabo:
"Hon 

ir lundabo sen mi.nga i.r, och vald til l 1991 irs

folkbildare, och lor den utmdrkelsen blir hon januari

m6.nads Lundabo, inte lor att hon f}.m sparken."
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Arets f"lhbildare:
1987 Hans Rehnvall for sina popularvetenskapliga
TV-program.
1988 Klas Fresk for sina insatser lor Tom Tits expe-
riment i Sodertiilje.
1989 Gunnar Rosell lor sin medicinska journalistik.
1990 Skalman (tecknad av Rune Andrdasson) for sina
avslojanden av ffordomar och vidskepelser.
I99I Bodil Jonsson som avmystifierat fysiken och
gjott den begriplig.

Arets forrillare:
L987 D"g Stilsjo for sina okritiskaTV-program om
bl a evighetsmaskiner, slagrutor och fornsvensk his-
toria.
1988 AmeliaAdamo for den okritiska journalistiken
i Aftonbladets sondags- och hd.lsobilagor.
1939 Den statliga alternativmedicinkommittdn som
avstod frin an ta reda pi vilka positiva och negativa
effekter som olika behandlingsmetoder har.
1990 W4 for programserien 

"Sjunde 
sinnet".

I99l Jens Tellefsen som spridit vantolkningar och
missforsti.nd om fysiken.
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