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Nu är det dags att förnya
medlemsavgiften!

Anders Sultan får 2010 års Gnistanpris!
Det var inte helt lätt för föreningen SARAs priskommitté att utse årets
Gnistanpristagare. Vi hade flera kandidater att välja mellan. Till slut
framstod en person som mera välförtjänt än de övriga, nämligen
Anders Sultan från Löddeköpinge.

F

öreningen SARAs priskommitté
har beslutat att tilldela Anders Sultan, entreprenör och delägare i företaget Ion Silver, Löddeköpinge, 2010 års
Gnistanpris. Sultan får priset för att han
under många år på ett trovärdigt och kunnigt sätt argumenterat för nyttan av kolloidalt silver. Varje gång som det kolloidala
silvret attackerats av myndigheter, forskare
och media, har Anders Sultan stått upp i
den mediala snålblåsten och med vetenskapliga argument försvarat silvret som en
alternativ framgångsväg till hälsa.

Folkvätte 2007 (se 2000-Talets Vetenskap
nr 4/2007).
Livsmedelsverket och SVT:s Rapport
var också ute och larmade om det farliga
silvret hösten 2007. Även då fick Anders
Sultan försvara sin produkt och bevisa att
larmet saknade vetenskaplig grund.
Det senaste angreppet levererades av
SR:s Vetenskapsradio som under en hel
vecka i höst sände flera program i syfte att
varna svenska folket för det ”farliga” silvret.
Även denna gång fick Anders Sultan stå för
sansen och balansen.

Attacker från högsta nivå
Attackerna mot silver har kommit från
högsta nivå. Vid Uppsala universitet har
Åsa Melhus stått för förtalet. Hon har i
offentliga sammanhang inte dragit sig för
att tillgripa rena lögner för att få ihop sin
argumentation. För detta, och för att Melhus´ insatser i övrigt varit så vetenskapligt
undermåliga, beslutade föreningen SARA
att tilldela henne föreningens fulpris Årets

Försvarar rätten till egenvård
Anders Sultan är till viss del bunden till det
kolloidala silvret, eftersom han tillverkar
det och säljer det på marknaden genom sitt
företag Ion Silver. Man måste vara särskilt
försiktig när personer är kommersiellt
involverade i en produkt. Men när inte ens
en professor i toxikologisk riskbedömning
vid KTH kan beslå honom med felaktigheter, visar det att Sultan vet vad han talar
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Entreprenören Anders Sultan är 2010 års
Gnistanpristagare! Vi säger ett stort grattis
till honom.

om. Sultan är också en av de främsta kämparna mot EU:s och läkemedelsindustrins
försök att ta ifrån medborgarna rätten till
effektiv egenvård. Detta sammantaget gör
att priskommittén beslutat att tilldela
honom årets Gnistapris. Ett stort grattis till
Anders!
Bo Zackrisson
Du läser mer om Sultan och hetsjakten på
det kolloidala silvret på sidan 26 i detta
nummer.
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