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I Stockholm Operas rotunda delade 
mediekoncernen Bonnier den 20 
november ut Stora journalistpriset. 
Vinnarna i kategorin ”årets förny-
are” blev de tre unga förmågorna i 
Metros Viralgranskaren. Där åter-
finns Jack Werner, som är aktuell 
genom att på Sveriges Radio ”P1 
Medierna” i början av november 
haft en krönika om Facebookgrup-
pen Kolloidalt silver 2.0, där han 
utmålar användarna av produkten 
Ionosil som en sekt. 

I de två senaste numren av Nya Tider har 
vi berättat om drevet i Helsingborgs Dag-
blad (HD) mot företaget Ion Silver i Löd-
deköpinge som tillverkar kolloidalt silver. 
En sådan silverlösning har dokumenterat 
bakterie- och virusdödande effekt, men 
får på numera grund av nya EU-regler inte 
längre säljas som kostitillskott utan bara 
som vattendesinficeringsmedel. HD hade 
lyckats nästla sig in i den slutna gruppen 
Kolloidalt silver 2.0 på Facebook, där de 
fann att Ion Silvers vd Anders Sultan hänvi-
sade till studier och erfarenheter som visade 
att kolloidalt silver kan vara effektivt mot 
många infektionssjukdomar och även can-
cer. På grund av detta hängde de ut Sultan 
med namn och bild som kvacksalvare i en 
serie artiklar.

Flera medier återgav okritiskt HD:s 
påhopp utan att Sultan fick möjlighet att 
försvara sig, därför beredde Nya Tider ho-
nom utrymme i förra numret med en helsi-
desintervju. En som hakade på drevet mot 
Sultan var Metro-journalisten Jack Werner, 
som den 10 november publicerade en krö-
nika på Sveriges Radios nätsida med titeln 
”Med fakta och förnuft mot nätets Stock-
holmssyndrom”. I den anklagar Werner fö-
retagaren Anders Sultan för att i Facebook-
gruppenen ljuga om sin produkt och tjäna 

pengar på dem han lurar.
I krönikan fortsätter Werner med att 

problematisera kring att medlemmar i 
gruppen inte vill ta till sig av journalisters 
kritik emot produkten. Han liknar därför 
de dryga 19 000 deltagarna i FB-gruppen 
vid en sekt och kallar administratören An-
ders Sultan för sektledare.

Nya Tider får inledningsvis telefonnum-
ret till Jack Werner, men då han får veta 
vad det rör sig om önskar han att få frå-
gorna skickade via mejl.

Vi börjar med att fråga varför Werner 
kallar Anders Sultan för kvacksalvare, trots 
att han inte tar betalt för att utöva en lä-
kande behandling.

”För att han visst gör det. KS marknads-
förs i hans Facebookgrupp, dels av honom 
och dels med hans goda minne av medlem-
mar, som en mirakelmedicin. Han säljer 
KS, och styr ofta och gärna in medlemmar 
att köpa det. Voila – kvacksalvare.”

De pressetiska reglerna säger att man 
bör höra båda sidor i en argumentation för 
att ge en så korrekt bild som möjligt, något 
som Werner som journalist i detta fall inte 
anser behöver upprätthållas.

”Det här handlar inte om argumenta-
tion, det handlar om vetenskap. Den är 
entydig, och pedagogiskt, samvetsgrant och 
tydligt utredd i exempelvis Joachim Björcks 
artikel [i HD].”

Användarna i FB-gruppen däremot hål-
ler inte med Werner. När många av dem 
går till motoffensiv mot HD på nätet, tyck-
er Werner att de ”skjuter budbärarna”, då 
de bland annat länkar till ”homeopati- och 
propagandasajter”. Nya Tider skickar där-
för länkar till Jack Werner på publicerade 
forskningsstudier enligt vilka kolloidalt sil-
ver gett bra effekt på både cancer och HIV. 
Journalisten är dock inte imponerad.

”Tillåt mig svara med en jämförelse: Det 
är inte konstigt att tycka alvedon är bra 
mot huvudvärk, samtidigt som man kon-
staterar att det enligt empirisk vetenskap 
inte fungerar lika bra som plåster.”

Facebookgruppen har i skrivande stund 
ökat till 21 000 medlemmar, vilket kanske 
till viss del kan tillskrivas den reklam som 
HD och Werner oavsiktligt gjort för kol-
loidalt silver. Werners ser dock i sin krö-
nika ett sådant intresse som problematisk 
och uppmanar alla som närvarar att hjälpa 
till att argumentera emot att medlemmarna 
”vandrar med förbundna ögon rätt mot 
stupet”. På frågan om han anser att de er-
farenheter som 21 000 personer delar med 
varandra är påhittade och lögn så säger 
Werner.

”Jag har ingen aning om vad de har varit 

med om, vad som hänt i deras kroppar, 
huruvida det de säger stämmer eller egent-
ligen någonting som inte är medicinskt be-
visat. Jag reagerar på att en person försöker 
kränga vatten för hundratals kronor till 
folk, och att de som betalat dessa pengar 
hellre attackerar folk som kritiserar deras 
dealer än att ta in ett annat perspektiv.”

Viralgranskaren, där Jack Werner skri-
ver, har tidigare gjort artiklar som ”motbe-
visar” att organiserat romskt tiggeri före-
kommer i Sverige och att muslimska gäng 
tagit över vissa svenska bostadsområden.

Prisbelönt journalist kallar 
19 000 användare för sekt

ANDERS SULTAN säljer kollodialt silver.
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