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QED 2016 – större 
och bättre än någonsin

SKEPTIKERKONFERENS

Pontus Böckman reste till Manchester för att delta i 
QED 2016.

Den 14-16 oktober i år samlades nästan 700 skeptiker 
från hela världen i Manchester för den sjätte årliga kon-
ferensen QED - Question Explore Discover. Dagarna var 
fyllda av aktiviteter, föredrag och paneldebatter som på-
gick parallellt i olika salar och konferensrum, vilket ställ-
de besökarna inför många kniviga val – vad skulle man 
välja bort? I slutänden fanns inga felaktiga val eftersom 
alla aktiviteterna var av så hög kvalitet att man inte hade 
anledning att ångra sig, oavsett vad man valde.

Antalet aktiviteter var fler än någonsin och arrangera-
des i år i fem kategorier: föredrag, paneldebatter, publika 
podcast-inspelningar, workshops och filmvisningar. Besö-
kare och inbjudna representerade ett femtiotal länder med 
tyngdpunkt på Europa, Australien och USA.
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Konferensen, som i år hade flyttat tillbaka till sitt ur-
sprungliga konferenshotell Mercure Piccadilly, tjuvstarta-
de inofficiellt redan kvällen den 13:e med en Skeptikerpub 
ledd av professor Caroline Watt. Watt som representerar 
Koestler Parapsychology Unit från Edinburghs Univer-
sitet gick igenom valda delar av sina 30 år av studier av 
paranormala fenomen. Detta evenemang arrangerades av 
Greater Manchester Skeptics som tillsammans med Mer-
seyside Skeptics som tidigare samarbetade om att arrang-
era konferensen.

Fredagen den 14:e bestod av ett så kallat Skepti-
camp-event där frivilliga skeptiker stod för ett dussintal 
tio minuter korta föredrag om alltifrån vikten av interna-
tionellt samarbete till GMO, monster och kannibalism. 
Det var oerhört intressant att under 5 timmars tid bli 
bombarderad av så olika ämnen vilket visar på den bredd 
av områden skepticism kan, och bör, appliceras på. Det var 
också en påminnelse om hur många dedikerade och enga-
gerade personer som arbetar outtröttligt inom skeptiker-
rörelsen, för det mesta utan annan belöning än tillfreds-
ställelsen att göra världen till ett lite mer rationell plats.

Efter denna inledning började den egentliga konferen-
sen på lördag morgon och pågick sedan i två intensiva da-
gar. Här redovisas några utvalda höjdpunkter från de olika 
konferensspåren:

Föredragsspåret (”Main track”):

Britt Hermes – fd naturläkare som 2014 insåg att hon äg-
nade sig åt kvacksalveri och nu aktivt arbetar för att upp-
lysa allmänheten och sina forna kollegor om skillnaden 
mellan pseudovetenskap och evidensbaserad hälsovård. 
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Som alla kan förstå är hon inte populär i sina tidigare 
kretsar.

Karl Kruszelnicki, ”Dr Karl” - välkänd australiensisk 
läkare, vetenskapskommunikatör och TV-personlighet. 
Dr Karl, en enastående historieberättare och kommuni-
katör som i årtionden förekommit i australiensisk radio 
och TV samt podcasts är förmodligen Australiens mest 
kända läkare och har gjort en oerhörd insats för den aus-
traliensiska allmänbildningen vad gäller både hälsovård 
och vetenskap i allmänhet.

Susan Blackmore – välkänd forskare och skeptiker med 
ett 40-tal böcker bakom sig som ända sedan en dramatisk 
utanför-kroppen-upplevelse 1970 har ägnat sig att studera 
hur vårt medvetande fungerar och hur man kan förklara 

Trötta men glada arrangörer tackar för sig efter QED 2016: 
Från vänster: Michael Hall, Andy Wilson, Nicola Throp, Michael 

Marshall, Geoff Whelan och Rick Owen.
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paranormala fenomen med hjälp av kunskap om hur hjär-
nan fungerar.

Captain Disillusion – född Alan Melikdjanian, är en 
Youtubepersonlighet som sedan nästan tio år producerat 
video program on-line som förklarar hur manipulerade 
filmer som sprids via internet har gjorts och hur de kan 
genomskådas. Alan levererade en strålande rolig och tek-
niskt väldigt väl genomförd presentation där han skickligt 
interagerade med sitt alter ego Captain Disillusion på en 
video skärm.

Podcastspåret (”Podcast track”)

För dem av oss som följer engelskspråkiga skeptiska pod-
cast var QED ett fantastiskt tillfälle att inte bara se föl-
jande podcasters spela in sina program inför publik, men 
också ha tillfälle att möta dem över en öl i baren. De pod-
casts som spelade in avsnitt under helgen var:

Cognitive Dissonance (USA)
Godawful Movies (USA)
Talk Nerdy (USA)
Skeptics with a K (England)
InKredulous (England)

Dessutom fanns en uppsjö mer eller mindre kända pod-
casts på plats utanför själva programmet, vilket gör att de 
som inte kunde närvara nu lätt kan följa mycket av hel-
gens händelser via podcasts som australiensiska The Skep-
tic Zone, skotska Edinburgh Skeptics Podcasts för att inte 
nämna The European Skeptics Podcast (The ESP) som 
undertecknad själv är med och producerar.
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Paneldebatts-spåret (“Panel track”)

Här avlöste debatter och diskussioner varandra i mesta-
dels fullsatta lokaler. Bland andra kan nämnas:

”Say Aaargh: Dental Pseudoscience”, en debatt om 
homeopati, dental kiropraktik(!) samt andra alternativa 
behandlingar som drabbar tandvården, ledd av Sarah Far-
mer, käk- och tandkirurg från Liverpool.

”Team Spirit: Investing the Paranormal”, ledd av Susan 
Blackmore (se ovan) samt andra prominenta brittiska ex-
perter på spöken, andar och vidunder.

”The Ethics of Magic”, som handlade om de etiska frå-
gorna när det gäller hur man lurar och vilseleder publik 
med magi. Leddes av Dave Alnwick som även på lördags-
kvällen höll en bejublad magiföreställning.

”Ask Dr Karl”, där ovan nämnde Karl Kruszelnicki 
från Australien underhöll publiken genom att svara på 
frågor om sin långa och brokiga karriär. 

Workshopsspåret (”Workshop track”)

Flera olika workshoppar hölls under helgen där delta-
garna aktivt kunde delta och dela erfarenheter och få nya 
uppslag. Bland ämnena fanns hur man bäst organiserar 
Skeptics in the Pub-event, en introduktion till magi, och 
hur grävande journalistik kan inspirera skeptiker att un-
dersöka dubiösa påståenden.

Filmspåret (“Movie track”)

I ett av konferensrummen visades filmer med mer eller 
mindre skeptisk anknytning. Speciellt en film som hade 
sin brittiska premiär på konferensen förtjänar att nämnas. 
NUTS! är en dokumentärfilm av den amerikanska regis-
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sören Penny Lane som berättar den fascinerande histori-
en om charlatanen ”Dr.” John Brinkley, som på 1920- och 
30-talen duperade mängder av män med sin påstådda im-
potens- och fertilitetsbehandling. I korthet gick ”behand-
lingen” ut på att transplantera testiklar från getter till de 
olyckliga patienterna, varav många inte ens hade någon 
sjukdom utan bara ville förbättra sin ”prestanda”. En väl-
digt välgjord och intressant film som påminner oss om att 
kvacksalveri långt ifrån är en ny företeelse.

Om man någon gång tröttnade på det intensiva pro-
grammet fanns det även ett rum där man när som helst 
under helgen kunde begrunda den välkände professorn 
Richard Wisemans så kallade ”Quirkology”-tricks – syn-
villor och andra föremål som utmanar ens verklighetsupp-
fattning.

Förutom allt som nämnts ovan så satsades det som 
vanligt mycket på lördagskvällens galamiddag med efter-
följande underhållning och prisutdelning av årets Ock-
ham’s Awards. Ockham’s priserna delas varje år ut av brit-
tiska Skeptic Magazine och vinnare utses i fyra kategorier. 
Årets pristagare var:

 • Årets kampanj: the Good Thinking Society, för sin 
framgångsrika insats för att stoppa homeopati i den 
offentliga vården i Storbritannien.

 • Årets podcast: Say Why to Drugs av Suzie Gage, som 
informerar om droger från ett vetenskapligt perspektiv.

 • Årets blog: Britt Hermes, före detta naturläkare och 
som beskrivs ovan under föreläsarna.

 • Årets hederspris: Crispian Jago för sin blog The Reason 
Stick.
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Prisutdelningen följdes av musikframträdande av sing-
er/songwriter Grace Petrie, magiföreställning av Dave 
Alnwick samt ståupparen Tiernan Douieb. Efter pro-
grammet följde allmänt mingel i och omkring baren. 
Faktum är att det trots det utomordentliga programmet 
kanske är just i baren som QED’s största styrka sitter. Ar-
rangörerna är oerhört måna om att såväl föreläsare och 
”kändisar” som vanliga deltagare ska träffas och nätverka 
med varandra. Diskussionerna, skämtandet och umgänget 
varade till långt in på natten och detta är för många höjd-
punkten på hela konferensen. Det finns ingenting som 
överträffar den personliga kontakten mellan människor 
som delar en passion. Nya kontakter knyts, idéer uppstår 
och samarbete inleds varje år på QED och det är bara att 
gratulera arrangörerna till ännu en fantastisk tillställning. 
Tiden gick fort och det var en oerhört intensiv och givan-
de långhelg. Och nästa år? Datum är ännu inte satt, men 
det finns ingen tvekan om att jag personligen kommer att 
närvara igen nästa gång. Jag uppmanar alla skeptiker som 
har den minsta möjlighet att göra detsamma. -
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