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Kultur r Landslaget for lokalhistorie fyller 100 år 

«Norges største kulturvernbevegelse» kaller Landslaget for 
lokalhistorie seg for, med 400 medlemslag og rundt 70.000 
historielagsmedlemmer i bygd og by.  100-årsfeiringen skulle 
foregått i september, men på grunn av koronasituasjonen vil 
jubileumsmarkeringen i stedet foregå i juni neste år.

Hvor mye koronasmitte 
sprer egentlig spyttet til 
sangere og musikere?

Hilde Bjørhovde og Siri Øverland Eriksen (foto)

Tubaspill, fløytetoner og operaarier er sjeldne lyder i Sintefs forsknings-
laboratorier. Nå forsker de på hvordan sang og spilling på instrumenter 
sprer spyttdråper og mulig koronasmitte.

skjellige instrumenter måles ved forskjel-
lige avstander.

Kom masse dråper da sopranen sang
Jon Tschudi sier at det er stor interesse for 
Sintefs forskningsprosjekt i utlandet, og 
at det pågår lignende forskning ved sym-
foniorkestre i Tyskland.

– I Berlinfilharmonien forsker de bare 
på blåseinstrumentene. De har puttet røyk-
generatorer inni nesen på musikerne for 
å se hvordan røyken sprer seg rundt munn-
stykkene. Der har det vist seg at fløyte er 
det instrumentet som setter mest luft i be-
vegelse. I noen orkestre er det derfor stør-
re sikkerhetsavstand til fløytistene enn de 
øvrige instrumentgruppene, sier han. 

Tim Dunker, forsker og prosjektleder 
ved Sintef, sier at det er for tidlig å trekke 
noen konklusjoner, men at det kom mas-
se dråper da sopranen sang konsonanter. 

– Vi kunne ikke måle noen dråper fra 
tubaen, men så en real dråpedusj da tu-
baisten bare spilte på munnstykket, sier 
Dunker.

En demper på musikklivet
Koronapandemien og strenge smittevern-
restriksjonene har lagt en demper på både 
sang- og musikkutfoldelse. Frykten er at 
sang sprer koronavirus sterkere enn tale. 
På pubene i Irland er det ikke lenger lov å 
synge. Forbud mot sang på scenen skal 
være nevnt som smittevernforslag fra den 
britiske kulturministeren for å kunne gjen-
åpne landets teatre. 

På den svenske vestkysten ble mange 
syke etter en korsamling tidligere i som-
mer. 

Etter en av sine siste konserter før Ned-
erland stengte ned i mars, ble 103 av Am-
sterdam Mixed Choirs 130 medlemmer 
syke. En eldre person døde, i tillegg til tre 

av kormedlemmenes partnere.
På samme tid ble flere titalls smittet un-

der korøvinger i både Washington, York-
shire og Berlin. Spørsmålet er om det var 
sangen i seg selv som førte til smitte, eller 
det faktum at mange var samlet over flere 
dager, spiste og sosialiserte.

– Jeg har ennå ikke lest studier som vi-
ser at sangen i seg selv er verre enn snak-
king, sier Åsmund Mæhle.

Lite forskning på sang og smitte
– Det spekuleres mye om sang og smitte 
av koronavirus, men foreløpig er det lite 
forskning. Nå er vi spent på resultatene og 
vil ta forholdsregler deretter, sier Mæhle. 

I Norge synger over 200.000 mennes-
ker i kor, og Mæhle er naturlig nok opptatt 
av at sangerne igjen skal kunne møtes, og 
at korlivet skal være trygt.

S opran Kristin Rustad Høiseth fra 
koret ved Den Norske Opera & 
Ballett spytter ut konsonanter i 
typiske oppvarmingsøvelser for 
sangere. Det blir synlige dråper 

i det grønne LED-lyset. 
Etter en serie med «frstk-frstk-frstk» og 

«brrrd» synger hun en vakker arie mens 
avansert optikk måler spredning av drå-
per.

Seniorforsker Jon Tschudi tar 100 bilder 
i sekundet for å måle fart og lengde på 
spyttdråpenes flukt ut av sopranens munn. 
Resultatene fra forskningsprosjektet, som 
er initiert av flere musikkorganisasjoner, 
skal foreligge i august. 

Farligere med sang enn tale?
– Er det farligere med musisering og sang 
enn vanlig samvær med tanke på potensi-
ell smitte av koronavirus? 

Det vil vi gjerne ha svar på, sier Åsmund 
Mæhle, generalsekretær i Norges Korfor-
bund og koordinator for musikkorganisa-
sjonene som har bestilt forskningsprosjek-
tet av Sintef.

Musikere på tuba, fløyte og klarinett har 
også spilt i forskningslaboratoriet denne 
uken. Forskerne skal finne ut hvordan drå-
per beveger seg når de kommer ut av en 
fløyte eller en sanger. Musikklivet ønsker 
å vite hva som er trygg avstand mellom 
musikere og sangere. I Norsk musikkråds 
veiledning for musikkutøvelse anbefales 
en avstand på 2 meter forover og 1 1/2 me-
ter til siden innenfor et kor. 

Etter 12. juni har profesjonelle utøvere 
innen kultur og idrett fått unntak fra 1-me-
tersregelen.

Forskningsprosjektet skal måle antall 
spyttdråper, hvor store de er og hvor langt 
de går ved ulike aktiviteter. Vanlig tale, 
sang, deklamasjon av dikt og spill på for-

FAKTA

Dette er  
forsknings-
prosjektet
Foregår på Sintef i Oslo for  
å se hvor langt og i hvilken 
mengde spyttdråper sprer seg 
ved sang, tale og spill på 
instrumenter. Dette for å 
kunne gi grunnlag for riktigere 
råd om smittevern.

Partnere på bestillersiden i 
prosjektet: Norges Korfor-
bund, Krafttak for sang, Musik-
kens studieforbund, Norsk 
musikkråd, Norsk Teater- og 
Orkesterforening, Den Norske 
Opera & Ballett, NTNU, 
humanistisk fakultet, Creo, 
Kirkerådet / Den norske kirke, 
Norges Musikkorps Forbund, 
Arktisk Filharmoni, Norsk 
musikkråd, Trondheim 
Symfoniorkester, Stavanger 
Symfoniorkester, Frilynt, 
Kulturalliansen. 

Konsortiet jobber nå med å 
sikre videre finansiering for  
å kunne gjøre tilsvarende 
målinger på faktiske scener og 
i øvingslokaler.
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r Liten tittel Dagens sitat 
Hesiod, gresk dikter

1947
Teater Det legendariske teaterstykket The Mousetrap 
– bygget på Agatha Christies hørespillkrim fra 1947 – 
måtte lukke dørene i vår for første gang på 68 år.  
Nå forbereder St. Martin’s Theatre på Londons West 
End gjenåpning med koronatiltak i oktober.

Bygg låve, det vil ikke  
alltid være sommer.

Når sopran Kristin 
Rustad Høiseth 
fra koret ved Den 
Norske Opera & 
Ballett varmer 
opp stemmen, blir 
det synlige dråper 
i det grønne 
LED-lyset.

 – Jeg er glad for å kunne bidra. Dette er 
viktig både for amatørkor og det profesjo-
nelle musikklivet, sier Kristin Rustad Høi-
seth, som er tilbake på jobb i Operaen og 
er spent på hva slags restriksjoner de må 
leve med i tiden fremover.

Da Operaen gjenåpnet, var det med 200 
publikummere i salen. 

– Vi sangere står med to meters avstand, 
også når vi øver, og det begrenser veldig 
hva vi kan gjøre, sier Høiseth.

Folkehelseinstituttet interessert 
 – Vi har vært opptatt av dråpesmitte og 
sikkerhetsavstand, og derfor synes vi det-
te forskningsprosjektet er spennende, si-
er overlege Ernst Kristian Rødland ved av-
deling for smittevern og beredskap på Fol-
kehelseinstituttet.

 – Forskningen kan gi oss mer kunnskap 

om både størrelsen på dråper og hvor langt 
de vandrer, ikke bare i forbindelse med 
sang, men i enhver form for interaksjon 
mellom mennesker. Når vi vet mer, kan vi 
anbefale sikkerhetsavstand til forskjellige 
aktiviteter, sier Rødland, og forteller vi-
dere at det meste av smitte skjer i nære 
relasjoner, som innad i familier.

– Smitte skjer for det meste inne når 
man har tett kontakt over lengre tid. Hvis 
alle kor- og sangøvelser foregikk utendørs, 
ville alle vært veldig trygge, sier han. 

Åsmund Mæhle sier at alle er spente på 
hvordan høsten blir for musikklivet og hå-
per forskningen skal kunne gi noen svar 
og økt kunnskap. 

– For sterke restriksjoner for musikkli-
vet gir negative effekter for enkeltmennes-
ker og lokalsamfunn. Samtidig må smit-
teverntiltakene være gode nok, sier han.

SINTEF-forskerne Jon Tschudi (t.v.) og Tim Dunker måler spyttdråpene Kristin Rustad 
Høiseth produserer i et forskningsprosjekt.


