”Drevet mot Enby har förhindrat sjukvården detta
alternativ. Man kan undra hur många patienter
som hade kunnat räddas undan onödigt lidande
och för tidig död.” (2016, Börje Peratt)
1948 Frederick R. Klenner (1907-1984)
amerikansk läkare behandlade polio hos barn med
höga doser av C-vitamin. Barnen botades på en
vecka. Behandlingssättet mörkades.
1957 Erik Enbys flickvän Gunnel fick ingen
behandling mot polio och blev totalförlamad.
1973 Enby tar läkarexamen. Hans motiv är att
forska för att finna upphov till sjukdom.
1977 Enby införskaffar ett extraordinärt
kvalificerat mikroskop. Han kommer fram till att
blodklumpning är ett infektionstecken. ”Blodets
cellkroppar fastnar i varandra”. (Melvin H.
Knisely, Nobelprisnominerad tre ggr)
1983 Enby får etiska nämndens godkännande för
forskning. Vid studier på MS-patienter bekräftas
teorierna och han sätter in vitaminer och mineraler
för att hämma florornas växt. Detta hade även god
effekt på olika former av kronisk sjukdom.
2015-2016 internationella vetenskapliga rapporter
bekräftar Enbys teori och metod.
24 maj 2016 premiär långfilmsdokumentären om
Erik Enby, ”Läkaren som vägrade ge upp”. Hans
livspartner Gunnel hinner se en råklippt kopia och
”godkänna den” innan hon dör i början av 2016.

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 och även cancer. Han har med
framgång behandlat kring 35 000 patienter. Istället för
att ta tillvara på det har en förening som kallar sig
”Vetenskap och Folkbildning” iscensatt förföljelse av
Enby med Dan Larhammar som pådrivande kraft
(ordförande i Vetenskapsakademien sedan december
2017).
Intervjuer, granskning av dokument och artiklar visar
på mediers hänsynslösa drev och myndigheters
övergrepp då man tar särintressen och maktens parti
mot en enskild yrkesman.
Tvättade journaler, påhittade bevis, mened och
hörsägen har inget juridisk värde. Ändå fälls Enby och
förlorar sin läkarlegitimation 2007. Ett tioårigt
mediedrev och samverkan med myndigheter saboterar
varje försök att få tillbaka legitimationen och istället
försöker Larhammar att kasta honom i fängelse.
De påhittade bevisen mot Enby är att likna vid en
häxprocess.
”Justitiemordet”, uppföljaren till ”Läkaren som
vägrade ge upp”, klargör att det handlar om ett svårt
rättsövergrepp.
2018 för han sin sista kamp i Kammarrätten för att
återfå sin licens.
Justitiemordet har premiär 2018.
Börje Peratt
docenby.com
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