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Världspremiär för filmen om Erik Enby
– en upprättelse för sanning och rättfärdighet

ag anländer till Filmhuset en
timme före utsatt tid. Det är gans-
ka tomt i foajén. I restaurangen
sitter Börje Peratt, filmens upp-
hovsman, ensam vid ett bord och
äter lunch. Börje har varit journa-
list, regissör och producent vid
SVT och Sveriges Radio under
många år.

– Hej Bosse, säger Börje och ber mig
att sitta ner vid bordet.

Jag tackar för inbjudan och frågar
honom om hur det egentligen kom sig
att han satte igång med detta projekt.

– Det var Ulla Premmert, journalist
från Höör, som gav mig idén. När jag
satte mig in i historien om Erik Enby
insåg jag att detta var något som jag helt
enkelt måste göra. Jag kunde inte vänta,
eftersom både Erik och hans fru Gunnel
var gamla. Det gällde för mig att sätta
igång medan de var i livet. 

Gunnel hann tyvärr aldrig att få vara

med vid premiären, eftersom hon gick
bort i januari i år.

– Det håller på att svänga nu!

För att få en grundplåt till projektet så
startade Börje förra året en insamling på
nätet, det som kallas crowdfunding.
Fram till i år har insamlingen kommit
upp i ca 165 000 kronor. Detta belopp
har kunnat täcka kostnaderna för tek-
nik, hyra av studio m.m. För att alla som
har jobbat med projektet ska kunna få
en anständig ersättning för allt arbete de
lagt ned, så hoppas Börje att filmvis-
ningarna ska ge det tillskott som behövs.

– Klarar vi av att visa filmen om Erik
Enby på många ställen runt om i landet,
så kan filmens alla duktiga medarbetare
få lite ersättning för sitt arbete.

Tror du att en så kontroversiell film
verkligen kan locka så många besöka-
re runt om i landet?

– Ja, det är fullt möjligt. Det håller på

att svänga nu, säger Börje och hänvisar
bland annat till Macchiarini-skandalen.
Om alla lokala krafter hjälper till, så
kommer det att gå bra.

Viktiga medarbetare

Klockan börjar närma sig halv tre och
Filmhusets foajé börjar fyllas. Jag stöter
på Leif Lundberg, Kostdemokrati, Viola
Janson och Siv Wernborg. De har rest
upp från Göteborg för att vara med på
världspremiären. Viola och Siv är enga-
gerade i föreningen SARA. Båda  med-
verkar i dokumentären, eftersom de har
återfått sin hälsa tack vare Erik Enby. 

Siv Wernborg har en central roll i fil-
men, eftersom hon har hjälpt Enby
under många år och även fungerat som
researcher. Erik gjorde henne frisk från
malignt melanom och räddade henne
från att få halva ansiktet bortopererat av
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingemar Ljungqvist, 2000-Talets
Vetenskaps chefredaktör, är också på
plats. Ingemar, som medverkar initialt i
filmen, har skrivit många artiklar om
Enbys forskning och under 20 år låtit
Erik Enby ha tidningen som sin nästan
enda publicistiska plattform. 

Tisdagen den 24 maj var det högsommar i Stockholm, 25 grader i
skuggan och strålande sol. Jag är på väg till Filmhuset på Gärdet med
buss 76. Denna underbara dag är det meningen att Börje Peratts
dokumentärfilmprojekt ”Läkaren som vägrade ge upp” om Erik
Enbys liv och gärning ska ha Världspremiär. 

Ovan: Huvudrollsinnehavaren Erik Enby på plats i Stockholm, här tillsammans med Leif
Lundberg från Kostdemokrati. Till vänster: När filmen visades på Bio Roy i Göteborg den
2 juni hade Viola Janson hängt upp sitt kongeniala konstverk. Den fjärde apan, längst
till höger, bär omisskännliga drag av skeptikertrollet Dan Larhammar, dvs den person
som varit drivande i den decennielånga förtalskampanjen mot Enby.
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Biosalongen börjar fyllas av förvän-
tansfulla besökare. Totalt räknade vi in
ca 150 personer! 

Börje Peratt håller ett välkomstanfö-
rande och sedan börjar filmen att rulla.
Efter filmens slut tar en märkbart gripen
publik upp en lång, stormande applåd.  

Vad är det vi har fått se?

Vi har fått se en episk berättelse om Erik
Enbys liv och hans livskamrat Gunnel.
Vi har fått se hur media och myndighe-
ter, ofta manipulerad av skeptikerrörel-
sens företrädare, under alla år har försökt
skandalisera Enbys forskning och klinis-
ka praktik. 

Filmen visar att etablissemanget vid
flera tillfällen har ropat på polis för att få
stopp på Enby. Senast det begav sig var i
december 2014 när göteborgspolisen
gjorde husrannsakan i Enbys hem.
Polisbesöket var en frukt av ett journalis-
tiskt övergrepp i Sveriges Radios Kropp
& Själ. Inslaget fälldes sedermera i
Granskningsnämnden. 

Efter nästan 19 månader lades förun-
dersökningen ned. Den bidrog natur-
ligtvis till att på osaklig grund ytterligare

skandalisera Erik Enby. Kropp & Själs
redaktör, Ulrika Hjalmarson Neideman,
”medverkar” i filmen genom att vägra
svara på Börje Peratts frågor.
Skeptikertrollet professor Dan
Larhammar återkommer vid flera tillfäl-
len i filmen. Han har under ett decenni-
um initierat mediedreven mot Erik
Enby och spridit förtal om hans teori
och läkargärning. Här har GT,
Expressen, TV3 och Public Service varit
behjälpliga. Larhammar vägrar natur-
ligtvis att ställa upp för en filmad inter-
vju. Han vet naturligtvis att när  skepti-
ker får ett kritiskt strålkastarljus på sig,
så spricker de som troll i solen. 

Skeptikernas tal om vetenskap och
transparens är värt noll när det granskas. 

Många har visat stöd

Flera viktiga personer som har stött
Enbys sak finns med i filmen. Bland
dessa kan nämnas förläggaren Karl
Beijbom som gav ut Enbys självbiografi
”Blod, Mod, och Envishet”, docent
Sture Blomberg, som drar paralleller till
inkvisitionen mot Galilei och professor
Per-Arne Öckerman, som försvarar

Enbys vetenskapliga insatser. Professor
Mats Wahlgren vid Karolinska har tagit
del av Enbys upptäckter, men hävdar att
det saknas systematik i forskningen.
Han har dock inget intresse av att med-
verka till att någon sådan systematik
kommer till stånd.

Erik Enby själv vidgår att alla de
mikrober, partiklar, maskar, bollar etc
som han har studerat i kroniskt sjuka
patienters blod behöver studeras närma-
re. Men ingen akademisk forskargrupp i
Sverige har visat intresse. Detta har gjort
honom heligt förbannad!

Filmen är nästan två timmar lång.
Det är omöjligt att försöka återge hela
innehållet. Den enkla och självklara
uppmaningen till alla som är intressera-
de av att ta del av intressant nydanande
forskning, massmediala övergrepp, pati-
enters tacksamhet och en envis läkares
levnadsöde, blir därför:

– Gå och se filmen! Den kommer att
visas på många orter i Sverige. Se nedan!

Vid den andra visningen på Bio Roy i
Göteborg 2 juni var det fullsatt! Nästan
300 biobesökare hade löst entrébiljett! 

Bo Zackrisson

Producent, manus, regi, klipp: Börje Peratt 
Foto: Lars af Sillén, Hans Welin, Börje Peratt, 
Joel Sundqvist.
Lokalt filmansvarig i Göteborg: Anna Hallgren
Postproduktion: Anders Dahl
Musik och grafisk design: Kim Peratt

Här visas filmen:

Läs mer om var och när när filmen kommer att visas 
genom att gå in på hemsidan:  
https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com/
Klicka på ”Visningar”.

Fakta om filmen ”Läkaren som vägrade ge upp”

Det var ett mingel och ett myller av folk vid filmpremiären i Stockholm. Man kunde nästan ta på den förväntan som låg i luften. 
Till vänster: Upphovsmannen, filmaren och regissören  Börje Peratt, här tillsammans med docent Olle Johansson, KI. 
Mitten: Siv Wernborg och Viola Janson hade rest från Göteborg. Båda har viktiga och bärande roller i filmen. 
Till höger: Dr Einar Berg från Järna, här tillsammans med hustru Karin Hallklint Berg.
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