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Anmeldelse 

Halvor Næss, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og professor ved 

Universitetet i Bergen 

 

Margrethe Salvesen er sykepleier med lang erfaring fra ulike områder i helsevesenet. Vinteren 2020 

ble verden rammet av en luftveispandemi og den 12. mars stengte regjeringen ned Norge. 

Umiddelbart reagerte Salvesen instinktivt på nedstengningen og forsto at dette ville kunne få 

alvorlige følger ikke minst innen rusomsorgen hvor hun selv arbeidet. I boken Koronarebellen ser hun 

tilbake på tiden fra mars 2020 og fram til juni 2021, måned for måned. Den gir en meget godt 

dokumentert historisk oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i 

mars 2020. 

Salvesen bygger sine vurderinger på tilgjengelig dokumentasjon som det er rikelig av i boken. Den 

inneholder over 200 litteraturreferanser. Hun er ingen «koronafornekter» og er opptatt av saklig 

informasjon basert på empiri. Hun er for eksempel ikke motstander at vaksinasjoner så lenge de er 

frivillige og vitenskapelig fundert.  

Margrethe Salvesen har studert sosialantropologi og religionsvitenskap og har drevet 

menneskerettighetsarbeid i Midtøsten. Hun har vært aktiv på Facebook og lagt ut mye informasjon 

om pandemien både når det gjelder politiske beslutninger, konsekvenser og behandling. Hun har 

holdt appeller i flere norske byer og blitt intervjuet i aviser, radio og podcasts.   

I boken Koronarebellen undrer Salvesen på hva mediene bygger sine oppslag på og hva som ligger til 

grunn for myndighetenes autoritære koronapolitikk.  Hun viser til at FHI i mars 2020 frarådet 

stenging av skoler, barnehager og grenser samt hard nedstengning. Likevel iverksatte 

Helsedirektoratet nedstengninger uten konsekvensanalyser. Dette viser at nedstengningen var en 

politisk beslutning ifølge en sjefsepidemiolog i Det Europeiske smittevernskontoret. I mai gikk FHI for 

åpning av grensene igjen, men regjeringen nektet. Den 22. mai fremgikk det i Dagens medisin at 
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60.000 operasjoner var kansellert i Norge. I mai opplyste FHI at 16 menneskerettigheter var brutt på 

grunn av nedstengningene. Disse inkluderer bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, retten 

til arbeid og barns rettigheter. I et intervju innrømmet Erna Solberg at verstefallscenarioer var 

styrende. FHI’s faglige råd var ikke avgjørende.  

Mange sykepleiere og leger har henvendt seg til Margrethe Salvesen og fortviler over at de ikke tør å 

si hva de mener av frykt for å miste jobben. Bedriftseiere er fortvilet over tiltakene og noen må 

avvikle. Likevel forsvarer de regjeringens tiltak. Salvesen undrer på hvorfor og lurer på om at det er 

eksempler på Stockholmsyndromet. Politikere er redde for å være kritiske da de ikke vet hvilke 

avveininger som er gjort av regjeringen og er derfor redde for å foreslå noe feil. Salvesen ønsker at 

en kritisk opposisjon kommer på banen. 

I Koronarebellen viser sykepleier Margrethe Salvesen til rapporter om at den britiske regjering har 

drevet psykologisk krigføring for å skape frykt og lydighet. Atferdspsykologer brukes til å skape en 

underdanig, homogen befolkning. Lignende er tilfelle i Norge. I april 2021 ble det kjent at 

helsedirektør Bjørn Guldvog brukte skremmetaktikk i mars 2020 for å spille på folks følelser. Han ville 

få til en sjokkeffekt.  

I påsken 2021 viser hun til at det fortsatt ikke er gjort konsekvensanalyser av tiltakene og heller ikke 

om tiltakene har ønsket effekt.  

Det som gjør denne boken til en særlig lesbar pageturner, er foreningen av det følelsesmessige og 

det rasjonelle engasjementet til forfatteren. Den saklige framstillingen av det som har skjedd i Norge 

siden mars 2020 er gjort levende gjennom hva nedstengningene har betydd personlig for Salvesen og 

hennes familie.  

Jeg anbefaler boken Koronarebellen på det varmeste. Den gir en meget godt dokumentert historisk 

oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i mars 2020. Margrethe 

Salvesen er en uredd ildsjel som forstår at frihet er en verdi vi må kjempe for. Dersom vi kommer ut 
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av dette mørke kapittelet i vår historie med friheten og demokratiet i behold, er Salvesen en å takke 

for det. Vi trenger flere som henne.  


