Roswellincidenten
ftirklarad
Ett av de mest omhuldade ufo-fallen Ir
den s k Roswell-incidenten.Det brukar
havdasatt ett ufo stortade i Roswell, New
Mexico i USA, ir 1947. Metallfiiremi.l
frl"n platsen har visats upp, som pistis
hdrrorafrin den stcinadefarkosten.Dessutom plstls det att den amerikanskaregeringenska ha tagit tillvara frlmmande
kroppar.
Somliga ufologer har t o m plockat
"hemliga
regeringsdokument"som
fram
bekriftar att utomjordingar kraschadei
Roswell. Philip Klass och andra kritiker
visa att dokumenhar ernellertid l1,ckat.s
ren var ftirfalskningar.
Men vad var det lor konstiga metallforemil som man har funnit i Roswelltrakten?Hittills har skeptikernatrott att
de var rqsterefter en viderballong. Detta
har emellertid visat sig vara fel. Man har
nu kunnat visa art de hdrstammarfrin en
ballongburenkonstruktion som ingick i
"Project
ett milirrirt projekt,
Mogul".
bailonger
Projektetsyfiacl,:till att anvd.nda
lcrratt uppticka kirnvapenprov i Sovjetu n i o n e n.
Nu skuilc man kr,rnnatro att upptd.cktenav dcrta hinclradesav det militlra
hemlighetsrnakcriet.
Men faktisktinte pi
" P ro j e c t
mycker lange. A r k iv e n fri n
Mogul" har inte varit hemligasedanborjan
av 197}-raler" Det var frjrst nyligen som
ett par ufologer, oberoendeav varandra,
kopplade samrnan en ftirsvunnen och
"Mogul"-ballong
med
aldrig &terfunnen
Roswell-incidenten.
(K:illa: Skeptic UFO Neutslexer nr 30,
november 1994)
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Aretsfolkbildare
och hretsfiirvillare
Till irets folkbildare L994 har Bengt af Klintberg utsetts av foreningen
Vetenskapoch Folkbildning. Han ftr utmdrkelsen fror sin upplysningsverksamhetmot mytbildning och fiordomar.
For allmdnhetendr Bengtaf Klintberg kand sorn mannen som lert oss
att bli rneraskeptiskamot rykten och tidningsankor. Hans kanskeviktigasteinsatsi folkbildningenf,raffvarnamot invandrar-och frirnlingsfientliga
"rltta
"potatisodlingen
nipizzan" och
rykten. De flestaskolbarnvet i dagaff
"klintbergare".
inte dr nigra sanningarutan bara
pi vardagsrumsgolvet"
T'ill flrets ftirvillare 1993 utsigs samtidigt Lotta von Arnold for sina
insatserfor att spridamyter och vanforestdllningar,nu sena.ste
genom den
s k Peacein mind-festivalen.
Aretsfolhbildare:
1957 Hans Rehnvallfor sinapopulervetenskapliga
TV-program.
l gSBKlas Freskfor sina insatserftir Tom Tits experiment i Sodertilje.
1959 Gunnar Rossellfor sin medicinskajournalistik.
1990 Skahnan(tecknadav Rune AndrCasson)
Forsinaavslojandenav
Fordomaroch vidskepelser.
1991Bodil Jonssonsom avmystifieratfrsiken och gjort den begriplig.
1992 PeterPaul Heinemann lor sin verlaamhet som radiodoktor"
1993 Flans-Uno BengtssonForsin flormiga att forena god underhillning rned pedagogikpi hogstanivi.
Aretsfi;ruillrtre:
-lY-program
1987Dag Stilsjo for sinaokritiska
onr bl a evighetsmaskiner, slagmtoroch fornsvenskhistoria.
1988ArneliaAdamo lor den okritiskajournalistiken i Aftonbladets
sondags-och hdlsobilagor.
1959 Den statligaalternativmedicinkommittCnsom avstod frin att ta
reda pi vilka positivaoch negativaeffektersom olika behandlingsm€toder har.
"Sjunde
1990W4 fcirprogramserien
sinnet".
l99l JensTellefsensom spridit vantolkningaroch missforstlndom

frsiken.
1992 Catrin Jacobsfor sina okritiska TV-program om astrologi.
1993 SassaAkervdl Forsin programserieom det overnaturligai TV3.
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