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A tt ny kunskap ofta är utmanande
är ingen nyhet, men det är få som
känner till att prestigekamperna

inom den akademiska världen och inom
myndighetsutövning kan anta oanade pro-
portioner. Inom dessa sektorer 5nns det
sällan någon empati. En krass överläkare
kan mycket väl gå över lik för att slippa
konfronteras med ny eller innovativ kun-
skap, och detta har Erik Enby fått lära sig
den hårda vägen.

I boken ”Läkaren som vägrar låta sig tys-
tas” berättar Erik Enby om sin livsresa – en
resa som kantas av såväl framgångar som
motgångar. Framgångarna är alla de pati-
entfall där allvarligt sjuka människor blir
friska av Eriks diagnostik och behandling.
Motgångarna har bestått i den oIentliga

sjukvårdens nonchalans och myndigheter-
nas tidigare idoga jakt på Erik Enbys legi-
timation och frihet. Frihet? Ja, i boken
beskriver Erik hur Socialstyrelsen utan
grund förmådde förvaltningsrättssystemet
att kon5skera Eriks läkarlegitimation. Det
baserades bland annat på mened och fabri-
cerade lögner om en cancersjuk patient
som dog ungefär ett år efter hennes sista
besök hos Erik.

I boken berättar Erik även om hur IVO
utan vare sig saklig grund eller kunskap 
polisanmälde Erik Enby för att han enligt
deras förmenande skulle dömas till fäng-
else. Denna del av boken är nästan som en
deckarthriller, men med den skillnaden att
det är myndigheterna och domstolarna som
är brottsförövarna – alltså precis som vanligt

(i det verkliga livet). En och annan myn-
dighetsutövare liksom läkare framstår i
boken som veritabla svenska ärkenöt – ja,
det är ganska många som slåss om att er-
hålla just den titeln. Frågan är vem av dem
som det slutligen blir som får ge begreppet
”svenskt ärkenöt” ett ansikte.

Det nya sjukdomsbegreppet
Bokens röda tråd är dock Eriks beskrivning
av olika former av hittills förbisedd, om-
fattande sjukdomsalstrande mikrobiolo-
gisk växt – infektioner – i kroppsvätskor
och vävnader från individer med alla for-
mer av kronisk sjuklighet samt i olika for-
mer av tumörsubstans. Vid det här laget är
det väl knappast någon som inte känner till
att Erik med hjälp av sitt ”Rolls Royce”-
mikroskop har dokumenterat mängder av
märkliga mikroDoror som växer i kroniskt
sjuka patienters kroppsvätskor och vävna-
der. Erik har under många decennier un-
dersökt denna växt och kommit fram till
att den irriterar vävnaderna och har sam-
band med utvecklingen av kronisk sjuklig-
het. Det går att förbättra sjukdomstill-
stånden och ibland även eliminera dessa
med terapier som hämmar växten. Då
denna även ökar viskositeten i blodet, bör
man kombinera sådan behandling med cir-
kulationsfrämjande åtgärder.

Erik Enbys minst sagt revolutionerande
upptäckter har lett till att han har skapat
ett helt nytt medicinskt ämnesområde som
förklarar hur en frisk och sund kropp med
ett gott hälsotillstånd övergår till en sjukErik Enbys nyutgivna bok är ännu mer innehållsrik än hans första. Nu får

den intresserade läsaren en möjlighet att djupare tränga in i Erik Enbys
forskning och upptäckter som inte minst till den offentliga sjukvårdens
förtret räddar livet på många patienter som annars skulle ha dött.

Erik Enbys nya bok blev ännu mer
intressant än hans föregående bok

Erik Enbys nya bok är den första svenska bok som
Peter Petterssons förlag Anarchos ger ut.
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och infekterad kropp. Det nya ämnesom-
rådet kallar han somatisk ekologi, och det
är ett ämnesområde som behövs och genom
vilket mången sjukdom kan få sin förkla-
ring. Kroppen är som en biotop på jorden
– om den infekteras av oönskade organis-

mer/arter, så riskerar den att försämras/dö.
Att Erik Enby har rätt i sina slutsatser

bevisas av att en betydande andel av hans
patienter tillfrisknar. Hans tes som grund
för ett nytt sjukdomsbegrepp är analogt
med hans observationer, och tids nog kom-
mer hans upptäckter att bli alltmer accep-
terade. Det blir i sådana fall mycket inom
den moderna skol medicinen som succes-
sivt måste omprövas. Det är förhoppnings-
vis bara en tidsfråga innan den medicin-
ska världen genomgår förbättringens meta-
morfos.

En bok som är full av humor
Erik Enbys bok är full av humor trots alla
de svåra umbäranden som Erik har fått
utstå. Han visar genom utgivningen av sin
bok att han är en outtröttlig optimist som
vägrar att ge upp. Han vet att hans upp-
täckter är verkliga och inte bara någon hy-
potes eller att han skulle ha inbillat sig det
som han numera vet och är helt säker på.

Boken ”Läkaren som vägrar låta sig tys-
tas” är ett givet val för den som vill få för-
djupad kunskap om Erik Enbys diagnostik
och behandling, men boken erbjuder även
ett ypperligt tillfälle för den som är intres-

serad av Erik Enbys livsresa, inbegripet alla
de intriger som tärande myndighetsutövare
har varit upphov till.

När Erik hade sitt boksläpp i Sävedalen,
öster om Göteborg, så närvarade bland annat
förlaget Anarchos förläggare Peter Pettersson
som var mycket glad och nöjd efter att för
första gången i sitt liv ha gett ut en svensk
författares verk. Även författaren och hans
korrekturläsare Siv Wernborg närvarade vid
bokreleasen, och de båda var glada och kän-
de en viss lättnad över att det digra arbetet
med den drygt 450 sidor tjocka boken änt-
ligen var över! Förutom Siv Wernborg hade
Erik Enby hjälp av Ulla Premmert. Det är
alltså den trojkan som förutom förläggaren
Peter Pettersson har sett till att den nya
boken nu har blivit en realitet.

Nu är det läsarnas tur att kunna njuta av
bokens innehåll, och man kan verkligen
undra om det, bland alla de läkare och
andra myndighetsutövare som under åren
har motarbetat Erik, ändå inte 5nns en och
annan hugad spekulant som av ren ny5k-
enhet kommer att ta sig igenom den både
spännade och upplysande boken. Bokens
innehåll riskerar dock att på allvar förstöra
läkarnas världsbild och ge dem kraftig ån-
gest baserat på det som inom psykologin
kallas ”kognitiv dissonans”, ett alltför van-
ligt fenomen i akademiska kretsar men även
inom svensk myndighetsutövning. De lä-
kare som väljer att inte läsa boken kommer
de5nitivt att gå miste om något viktigt.

Erik Enbys bok innehåller ett stort antal
vetenskapliga artiklar som är skrivna av
Erik Enby själv, men den som inte nöjer
sig med att läsa boken utan som vill för-
djupa sig i Erik Enbys forskning och fynd
hittar hans hemsida på www. e n b y. s e .
Där finns det många publicerade studier
som bevisar att Erik Enbys kunskap är ena-
stående, något som många patienter redan
har förstått och dragit nytta av.
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Erik Enby bläddrar i sin splitter nya bok under bokreleasen i Glashuset i Sävedalen.

Siv Wernborg hjälpte till med korrekturläsning av
Erik Enbys bok.


