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Christine Stabell Benn  

May Day tildeler vaccineforsker Christine Stabell Benn en ytringsfrihedspris, fordi hun i de 

forløbne to ½ år med covid-19 har forsvaret ytringsfriheden og sin ret til at ytre sig om sit 

speciale. Hun har været en befriende og modig stemme, som ud fra sin videnskabelige viden og 

erfaring som vaccineforsker har turdet stille spørgsmål til det vedtagne narrativ om covid-19 

vaccinernes evne til at forhindre smitte og død.  Det har hun løbende gjort i både avisartikler, 

interviews og radio og tv-programmer, og hun  er en af de få selvstændige forskere som har fået 

taletid i medierne, qua sin store ærlighed og integritet samt den respekt, der står om hende som 

vaccineforsker. 

I starten af epidemien stod hun i et radio-interview op for sin personlige ret til selv at bestemme, om 

og hvornår hun ville tage imod corona-vaccinen. Adspurgt af journalisten svarede hun helt åbent, at 

hun nok ville vente et års tid og se virkningerne af vaccinen, inden hun lod sig vaccinere med denne 

helt nye, eksperimentelle mRNA vaccine, der kun var blevet testet i to måneder før den blev 

frigivet. – På den måde demonstrerede hun for os alle den personlige ret til at tænke selv og skabte 

noget luft i forhold til det vaccinepres, som myndighederne meget tidligt i epidemien var begyndt at 

bygge op. 

Da Pfizer/BioNTech og Moderna i november 2020 offentliggjorde resultaterne af deres fase 3-

studier, blev det meste af verden slået af optimisme og begejstring over vaccinernes høje 

effektivitet. Succesen var hjemme. 

Men Christine Stabell Benn kiggede andre steder i materialet. Hun kiggede på dødelighedsstatistik 

og blev ikke imponeret. Hun så en marginal overvægt af døde i vaccinegruppen i forhold til 

placebogruppen, og hun bemærkede, at der ud for alle rapporterede svære bivirkninger, stod den 

samme sætning: At det anses for usandsynligt, at det er forårsaget af vaccinen. 

Christine Stabell Benn er heller ikke veget tilbage for at nævne, at der er en bias hos nogle danske 

læger, der gør, at lægerne er tilbageholdende med at indberette mulige bivirkninger af vacciner mod 

Covid-19. Måske fordi de er bange for at skabe vaccinefrygt i befolkningen. Måske fordi de ikke 

kan eller vil erkende, at vacciner ikke blot påvirker risikoen for at blive syg af den pågældende 

sygdom, men også kan påvirke immunsystemet og dermed den generelle sundhed og sygdom. 

Det er at svigte sit ansvar som læge, slår hun fast. 

Men de behandlende læger har heller ikke fået den nødvendige distance fra myndigheder og 

politikere, påpeger Christine Stabell Benn. For vacciner og vaccinationer er blevet rullet ud over 

befolkningen, uden at man har fulgt op med studier, som kan vise den fulde effekt af interventio-

nerne og ikke blot måle på effekten af Covid-19 sygdom. 

Coronaepidemien har gjort Christine Stabell Benn kendt. Hun har vedholdende udfordret konsensus 

og det bestående narrativ. Men coronaepidemien har samtidig gjort hende politisk hjemløs, og 



vaccinedebattens hårdhed og flere debattørers forsøg på at »intimidere« hende har overrasket hende. 

Hun siger: 

Jeg haft det svært med den de facto-vaccinetvang, der har været.  Den ’othering’, de uvaccinerede 

har været udsat for, skaber nogle sår, som jeg tvivler på, kan hele. Vi har fået skabt en gruppe 

mennesker, som ikke føler, at de bliver hørt eller set. Og de har desværre ret i, at der ikke har været 

videnskabelige data, der har vist, at det var bedre for deres og vores alles samlede sundhed, at alle 

blev vaccineret«” 

Til slut et eksempel på Christine Stabell Benns modige og konsekvente replik, da en interviewer 

spurgte hende: "Men gør det slet ikke noget indtryk, når mange af dine kolleger mener noget andet 

end dig?" Svarede hun: Forskning må og skal være en battle på data og evidens. Jeg vil gerne lade 

mig overbevise med data, men jeg vil ikke lade mig overbevise til en mening, bare fordi mange har 

den. Hvis flertallet bestemte hver gang, så var Galileo aldrig kommet igennem med, at det er jorden 

der cirkulerer om solen, og ikke omvendt. 

Vi sender en stor tak til Christine Stabell Benn for at tale, hvor andre tav. Da der var mest 

brug for det! 

 

 


