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Om QED 
2017 och den numera 
prisbelönta podcasten 

ESP

INTERVJU

Karin Noomi Karlsson byter några ord med Pon-
tus Böckman om QED och att ESP blev en av vinnarna 
när The Skeptic delade ut sitt årliga pris för bästa skep-
tiska aktivism.

Den 14 till 15 oktober var det dags för årets upplaga av 
QED och som vanligt var det ett digert program som vän-
tade skeptiker från hela världen. För de som hade anlänt 
tidigare till Manchester anordnades bland annat föredrag 
om hur man kan avslöja lögnare, något som definitivt bor-
de intressera varje skeptiker av rang.

En strid ström av föredrag följde under helgen och 
alltifrån klassisk ormolja till vetenskapen bakom Game of 
Thrones avhandlades. Ingen fråga var för udda för att tas 
upp till behandling och det är glädjande att se att skepti-
cismen dyker upp inom snart sagt alla fält numera. Med 
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ständiga larmrapporter om skolungdomars bristande kun-
skaper i källkritik utgör en konferens som QED en strim-
ma av hopp inför framtiden.

Bortsett från alla föredrag delades även en utmärkel-
se ut för bästa skeptiska podcast och iår landade priset 
hos The European Skeptics Podcast bestående av András 
Gábor Pintér från Ungern, Jelena Levin från Lettland och 
Pontus Böckman från Sverige. Pontus Böckman är känd 
för Folkvetts läsare som ordförande i VoF Skåne och till-
lika vice ordförande i VoF Sverige. Karin Noomi Karls-
son fick en kort pratstund med Pontus om podcasten och 
priset.

KNK:  Hej Pontus! Vad var det för pris ni vann egent-
ligen?

PB: Det var 2017 års Ockham Awards for Excellence in 
Skeptical Activism som delas ut av tidskriften The Skep-
tic. Vi vann i kategorin Podcast. Priserna ska gå till akti-
vism som har gjort ett avtryck speciellt på den brittiska 
skeptikerscenen. Vi riktar ju oss till hela Europa så vinsten 
tog oss lite på sängen, men vi är väldigt glada över det. 
Andra kategorier är bästa blog och bästa kampanj, plus ett 
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hederspris. Från och med i år delar de också ut ett årligt 
skampris, lite som VoFs ”Årets förvillare”. Det heter The 
Rusty Razor och i år gick det till GOOP, ett livsstilsföre-
tag som ägs av Gwyneth Paltrow.

KNK:  Hur länge har ni funnits? Podcasten alltså.
PB:  Nästan precis två år nu. Vi har just gjort vårt 

hundrade avsnitt.
KNK:  För de av våra läsare som ännu inte har hittat er 

podcast, kan du berätta lite om vad det är ni gör?
PB:  Det är lite allt möjligt. Vi har olika stående inslag 

som exempelvis This Week in Skepticism, Skeptical News 
och intervjuer med olika intressanta personer. Perspektivet 
är europeiskt och vi försöker få till en så bra spridning som 
möjligt, så att många olika länder finns representerade.

KNK:  Vilka är det som besöker QED?
PB:  Oj. Alla möjliga människor med det gemensamma 

att de är skeptiker. Vetenskap och Folkbildning har många 
”systerorganisationer” runt om i Europa och världen.  Jag 
brukar själv försöka åka varje år och det känns ännu vikti-
gare nu att delta i dessa konferenser sen jag och min kol-
lega András blev invalda i ESCO – European Council of 
Skeptics.

KNK:  Aha. Vad kul. Det kanske är läge att besöka 
QED i Manchester nästa år då. Tack för att du tog dig tid 
och grattis till Ockham Awards!

PB:  Tack! -

Läs mer:

http://theesp.eu/home
http://www.ECSO.org 
https://www.skeptic.org.uk/ 
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