
De senere år er der 
kommet solid forsk-
ningsmæssig doku-
mentation for, at det 
at synge sammen giver 
større lykke og velvæ-
re, modvirker stress og 
styrker de sociale bånd 

mellem mennesker. At sang er sundt, er 
derfor blevet en fortælling, som sangere 
og korledere holder af at gentage for sig 
selv og andre. Men med COVID-19 er 
der kommet en alternativ fortælling. En 
fortælling om at korsang også kan være 
farligt.

Udbruddet i Skagit County
Den 17. marts 2020 fik sundhedsmyn-
digheden i Skagit County i staten Was-
hington en opringning fra lederen af 
det lokale klassiske kor, Skagit Valley 
Chorale. Mange af korets medlemmer 
var blevet alvorligt syge efter en korprø-
ve i den lokale kirke en uges tid før.

Trods brug af håndsprit og opmærk-
somhed på at undgå tæt kontakt, var 53 
af de 61 sangere, som havde deltaget i 
den 2 ½ time lange korprøve, smittet 
med COVID-19. Tre måtte indlægges 
på hospitalet, og to af dem døde. Det 
var alvorligt. Det skal med, at gennem-
snitsalderen i koret var forholdsvist høj 
– 69 år - en medvirkende årsag til, at 
konsekvenserne blev så fatale.

Man fandt senere ud af, at én enkelt 
sanger var årsag til sygdomsudbruddet. 
Personen mødte op til korprøven, selv 
om hun havde symptomer. Det var en 
såkaldt ’superspreder-begivenhed’. 

Andre udbrud af corona i kor
Det var udbruddet i Skagit County, som 
først gjorde myndighederne opmærk-
somme på, at korsang kunne udgøre en 
særlig risiko for COVID-19. Siden er 
der rapporteret om andre lignende til-
fælde blandt andet i Holland, Frankrig, 
Australien og England.

Også i Danmark er der tilfælde med ud-
brud af COVID-19 i en række voksne 
amatørkor. Blandt andet Gesta Dano-
rum fra Holstebro, Lukaskoret på Fre-
deriksberg samt Sokkelund Sangkor og 
Belmont-koret – begge fra København. 
I sidstnævnte kor, som har hjemme i 
Bellahøj Kirke i Københavns nord-vest-
kvarter, blev forløbet kritisk. 20 ud af 42 
fortrinsvist ældre sangere blev smittet – 
og to af dem døde.

Der er så vidt vides ikke rapporteret om 
udbrud i børne- og ungdomskor. For-
klaringen på dette er sandsynligvis, at 
børn og unge generelt ikke så let bliver 
smittet med corona-virus.

Særlige retningslinjer for kor
De forskellige cases med COVID-19 i 
kor førte til, at myndighederne indførte 
skærpede retningslinjer ved ’aktiviteter 
med kraftig udånding, hvor dråber dan-
nes og slynges længere væk fra personen 
end ved normal tale, f.eks. sang’. Kor-
sangere kan både være mere udsatte og 
også sprede virus mere, hvis de er smit-
tede, var argumentet.

Myndighederne indførte derfor tidligt 
en anbefalet afstand på 2 meter mellem 
sangerne ved korsang, mod det almin-

delige afstandskrav på 1 meter. Man bør 
også sikre sig, at sangere ikke står ansigt 
til ansigt, og at man ikke deler genstan-
de som noder eller sangbøger, hvor der 
er risiko for kontaktsmitte. Siden er der 
kommet retningslinjer om minimum 4 
m2 per korsanger og anbefalinger om at 
lufte hyppigt ud i lokalet.

Hvordan spredes smitten?
Det har været diskuteret, både blandt 
fagfolk og i medierne, hvad det mere 
præcist er ved korsang, som giver en 
særlig risiko for COVID-19. Emnet 
blev også taget op ved det webinar om 
korsang og corona, som Folkekirkens 
Ungdomskor var medarrangør af i 
august 2020.

Her fremlagde overlæge og leder af 
klinik for musikersundhed ved Odense 
Universitet, Lars Brandt, den hypote-
se, at det er de sociale omgangsformer 
i forbindelse med korsang - knus og 
kram, fælles kaffe og kage samt hygge-
snak i pauserne, der er årsagen - snare-
re end selve det at synge sammen. Til 
støtte for det synspunkt henviste han til 
blandt andet tyske undersøgelser, der vi-
ser, at dråber ved sang ikke slynges læn-
gere væk end højst en meter, hvorefter 
de falder til jorden.

Overlæge Anne Kjerulf fra Statens 
Seruminstitut pegede på, at korsang 
ligesom dans og skuespil er kendeteg-
net ved, at mange mennesker er tæt 
sammen i små lokaler i lang tid. Der 
er socialt samvær i pauserne, og man 
deler måske nodestativer, noder og in-
strumenter. Derfor er der mange fælles 
berøringspunkter.

Begge eksperter pegede dog på, at smit-
ten måske også spredes med såkaldte 
aerosoler – mikroskopiske partikler, der 
kan holde sig svævende i luften i lang 
tid og spredes over større afstande. Der 
dannes flere aerosoler, når man anstren-
ger stemmen f.eks. ved sang, høj tale og 

råben. Derfor er det en god idé at lufte 
godt ud med jævne mellemrum under 
korprøven.

Risiko defineres i medierne
COVID-19 er en ny pandemi, og derfor 
er det stadig småt med solide videnska-
belige undersøgelser – f.eks. af smitteri-
sikoen ved korsang. Samtidig er der stor 
efterspørgsel fra alle sider efter evidens-
baseret viden, som kan danne grundlag 
for beslutninger og handlinger. 

Korledere og korsangere, præster og 
kirkemusikere, pædagoger og undervi-
sere etc. vil gerne have klar besked fra 
myndighederne om, hvad der er farligt, 
og hvordan man skal forholde sig. Fra 
alle sider tolkes og udlægges derfor de 
sparsomme videnskabelige data, som 
foreligger.

Den tyske sociolog og risikoforsker Ul-
rich Beck (1944-2015) har beskrevet 
den slags situationer, hvor den viden-
skabelige usikkerhed er stor, og mange 
interesser er på spil. Beck kalder det en 
risikodefinitionskamp – altså en kamp 
om at definere risikoen og anvise pas-
sende måder at imødegå den på. Og 
kampen foregår i stigende omfang via 
medierne. 

Det behøver der efter Becks mening 
ikke være noget forkert ved. Snarere 
er det både sundt for demokratiet og 
egentlig også naturligt. For når den vi-
denskabelige vished er lille, bliver rum-
met for fortolkning så meget desto stør-
re. Her er der ligesom i et kor brug for 
mange stemmer, mener Beck. 

Der er dog en fare for, at rygter og på-
stande om risikoen af nogen bliver ud-
lagt som hug- og stikfaste videnskabe-
lige sandheder. Den tendens forstærkes 
af, at informationer spredes så hurtigt 
- ikke mindst på de sociale medier.

Korsang er stadig sundt
Netop som vi glædede os over, hvor 
sundt det er at synge sammen, kom 
COVID-19-pandemien og vendte op 
og ned på det hele. Fællessang kun-
ne også være risikabelt. Planer måtte 
ændres og arrangementer aflyses. For 
eksempel Folkekirkens Ungdomskors 
stort anlagte projekt ’Alsang i Dom-
kirkerne’ i foråret 2020. Men samtidig 
skete der det fantastiske, at danskerne 
paradoksalt nok genfandt fællessangen:

- Da Danmark lukkede ned, begyndte vi at 
synge. Der blev sunget ud af vinduerne, på 
altanerne, i gårdene og overalt på de sociale 
medier. Der blev sunget morgensang med 
Philip Faber ved tangenterne, og der blev 
sunget fredag aften i den bedste sendetid. 
(…) Det er livsbekræftende, som FUK’s 
formand Christiane Gammeltoft Han-
sen udtrykte det i et indlæg på www.
kirke.dk.

For heldigvis er det stadig sundt at syn-
ge sammen – nu blot hver for sig. El-
ler med behørig overholdelse af coro-
na-regler, indtil vi kan igen kan mødes 
i korene på normal vis.
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DA KORSANG BLEV KRITISK
Nu havde vi lige vænnet os til at fortælle hinanden, at det er sundt at synge 
sammen. Så kom COVID-19 og vendte op og ned på billedet. Korsang blev 
pludselig også potentielt kritisk. Men hvad ved vi egentlig om risikoen?

Belmont-koret med hjemsted i Bellahøj Kirke i Københavns Nordvestkvarter, var et af de kor, som blev ramt af COVID-19
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