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Hej Anders, Michael och Ann-Katrine,  

 

Här ett utdrag ur en artikel som vi publicerar i morgon fredag 3.4 klockan 12. 

Ni har rätt att kommentera, jag behöver i så fall få era kommentarer senast 

klockan 10 i morgon.  

Konspirationsteorier förekommer i flera forum 

Spotlight går med i en stor Facebookgrupp med över 11 000 svenska och 

finländska medlemmar.* Den heter Elektrokolloidalt silver EKS. 

Silvervattentillverkaren Anders Sultan är med som moderator. Sultan har i 

januari 2020 delat en länk där han hävdar att coronaviruset skapades i ett 

laboratorium för biologiska vapen. I mars skriver han om statsepidemiologen 

Anders Tegnell: “Här medger Tegnell att kolloidalt silver dödar virus” (egen 

översättning).   

 

De medlemmar som läser inlägg och länkar i gruppen får veta bland annat att 

coronapandemin är värst i de områden där många har vaccinerats, att 5G kan 

vara en delorsak till smittan, att läkemedelsindustrin och vaccintillverkarna är 

illvilliga och att C-vitamin i stora doser är ett undermedel som kan rädda liv 

för den som blir svårt sjuk i coronavirus.  

 

BILDER, EXEMPEL 

 

Henrik Sundbom är författare och expert på påverkansoperationer och sociala 

medier. Han har tillsammans med Patrik Oksanen skrivit en rapport om 

desinformation om coronakrisen, utgiven av tankesmedjan Fri värld. LÄNKA 

 

https://frivarld.se/rapporter/informationspandemi-desinformation-i-skuggan-

av-coronakrisen/ 

 

Enligt Sundbom har männen bakom företaget Ion silver en politisk agenda.  

Anders Sultan och Michael Zazzio modererar de största grupperna om 

kolloidalt silver, men de medverkar också i konspirationsteoretiska 

alternativmedier som Vaken.se, Newsvoice och Nya Dagbladet. 

 

– Samtliga dessa alternativmedier sprider aktivt rysk desinformation. Både 

Ryssland och Kina utnyttjar coronapandemin för att sprida 

konspirationsteorier på sociala medier, säger Henrik Sundbom.  

 

Flera färska rapporter drar liknande slutsatser om att ryska och kinesiska 

trollfabriker har aktiverat sig de senaste månaderna. LÄNK  

https://securingdemocracy.gmfus.org/the-alliance-for-securing-democracy-

expands-hamilton-2-0-dashboard-to-include-china/ 
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I artiklar på sajterna Nya Dagbladet, Vaken.se och Newsvoice används 

företaget Ion silver som källa. Nya Dagbladet och Newsvoice har båda 

intervjuat Michael Zazzio och publicerat artiklar av honom. De här sajterna 

har en främlingsfientlig profil och propagerar aktivt mot vacciner och mot 

läkemedelsindustrin.   

 

Inför valet till Europaparlamentet 2019 var Michael Zazzio involverad i ett 

försök att stöpa om gula västarna-rörelsen till ett politiskt parti i Sverige.  

 

Kopplingar även till Nya Tider  

 

Också tidningen Nya Tider som representerar den svenska extremhögern har 

publicerat artiklar om Ion silvers silvervatten. Nya Tider intervjuar i mars 

2020 Michael Zazzio om coronaviruset och kolloidalt silver för sin Youtube-

kanal.  

 

I Nya tider-intervjun berättar Zazzio om hur han år 2014 ringde till 

statsepidemiologen Anders Tegnell, och förde fram kolloidalt silver som 

botemedel mot ebola. Nu återanvänder Ion silver samtalet för att hävda att 

kolloidalt silver biter på virus över lag. Tegnell säger till SVT att hans ord har 

“stulits mitt i en mening” och tagits ur sitt sammanhang.   

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsepidemiologen-pastas-erkanna-att-

kolloidalt-silver-fungerar-mot-coronaviruset-men-ar-det-sant 

 

 

“Ge C-vitamin intravenöst till coronapatienter!”  

 

Facebookgruppen EKS modereras också av finlandssvenska Ann-Katrine 

Backman. Närpesbon Backman driver en näthandel och fungerar som 

återförsäljare i Finland för svenskt kolloidalt silver. På sin privata 

Facebookprofil vädjar hon för att coronapatienter ska få behandling med 

intravenöst C-vitamin, och ber läsarna skriva på en petition om det här.  

 

Behandling med intravenöst C-vitamin förs ofta fram som ett undergörande 

medel inom alternativ vård. Föreningen Suomen terveysjärjestö som ivrar för 

alternativ vård ordnade i början av mars en föreläsning med en amerikansk 

läkare som talar för väldigt höga doser intravenös C-vitamin till patienter med 

coronavirus.  

 

BILDER HÄR 

 

Professor Juhani Knuuti bemöter även dessa påståenden i sin blogg.  

 

– Det finns ingen entydig forskning som påvisar nyttan av intravenöst C-

vitamin. Den senaste studien kom fram till att C-vitamin inte hjälper, och det 

gör verkligen inte heller ketogen diet, säger professor Juhani Knuuti. 
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med vänliga hälsningar,  

 

--  

 

Annvi Gardberg 

redaktör / toimittaja / journalist 

Granskande & dokumentärer / Investigating & documentaries 

Yle, Finnish Broadcasting Company 

+358-40-8442770 

 


