
Dr Erik Enby (f. 1937) är en svensk läkare och 
forskare som har uppmärksammats för sina studier på 
blod. Han fann i sin forskning en metod som gör det 
möjligt att på ett nytt sätt diagnostisera och behandla 
kronisk sjukdom. Trots framgångar med över 35 000 
patienter har han utsatts för kollegors fientlighet  som 
lett till deslegitimering och försök att kasta honom i 
fängelse. Bevisen mot Enby är att likna vid en 
häxprocess. Det väcker frågor. Vilka vill krossa 
honom och varför?   

Denna dokumentärfilm baseras på intervjuer och 
rekonstruktioner, granskning av dokument, artiklar 
och journaler och visar mediers och myndigheters 
tillvägagångssätt då man tar särintressen och maktens 
parti mot en enskild yrkesman. 
Påståenden om bevis bygger på tvättade journaler, 
påhittade bevis, mened och hörsägen och har inget 
juridisk värde. Ändå fälls Enby och förlorar sin 
läkarlegitimation 2007.  Han utsätts för ett tioårigt 
mediedrev,  en häxprocess som nekar honom varje 
försök att få tillbaka sin legitimation och som hindrar 
hans forskning och praktik.   

Långfilmsdokumentären av Börje Peratt, kan till en 
del jämföras med Oscarsbelönade Michael Moore och 
hans samhällskritiska dokumentärer.  
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”Vissa läkare skulle stå och se sina patienter 
dö hellre än använda askorbinsyra eftersom i 
deras begränsade sinnen existerar det endast 
som ett vitamin" (1957, Klenner) 

1948 Den amerikanske barnläkaren Frederick R. 
Klenner (1907-1984) behandlade polio hos barn 
med höga doser av C-vitamin. Barnen kunde 
botas på en vecka. Kunskapen tystades ned.  

1957 Erik Enbys flickvän Gunnel fick polio 16 år 
gammal och blev totalförlamad. Hon fick ingen 
behandling. 

1973 Enby tar läkarexamen. Hans motiv är att 
forska för att finna upphov till sjukdom.  

Nobelprisnominerade Melvin H. Knisely 
(1904-1975) dokumenterade blodklumpning och 
att blodets cellkroppar vid kronisk sjukdom 
fastnar i varandra. 

1977 Enby upptäcker att blodet kan undersökas 
och diagnostiseras på mer klargörande sätt än vad 
man lär ut inom skolmedicin. Han införskaffar ett 
extraordinärt kvalificerat mikroskop. Han kommer 
fram till att blodklumpning är ett infektionstecken. 

Enby insåg att sjuklighet kan bero på mikro-
biologiska floror, som växer i kroppens vävnader.    

1983 Enby får etiska nämndens godkännande för 
forskning. Vid studier på MS-patienter får han 
sina teorier bekräftade och prövar sedan att sätta 
in vitaminer och mineraler för att hämma 
florornas växt. Detta tycks ha god effekt på olika 
former av kronisk sjukdom. 

Kring 2015 kommer flera rapporter som bekräftar 
Enbys teori och metod.  

”Drevet mot Enby har förhindrat sjukvården detta 
alternativ. Man kan undra hur många patienter 
som hade kunnat räddats undan onödigt lidande 
och för tidig död.” (2016, Börje Peratt)
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