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der skal være en sammen-
hæng imellem det, vi si-

ger til andre, og det, de hører. 
Sådan er det ikke altid, og det 
er ofte stemmens skyld.

”din stemme er din ad-
gangsbillet til det, du ønsker 
dig her i livet,” understreger 
skuespiller Merete nørgaard, 
der udover skuespillet ernæ-
rer sig som stemme-coach i 
sin egen virksomhed Living-
Voice. 

”der ville være langt fær-
re misforståelser, hvis krop, 
stemme og ord sagde det 
samme. dårlig kommunika-
tion i ægteskabet eller blandt 
venner eller medarbejdere 
kan skyldes, at stemmen bli-
ver skinger. Så lukker folk 
ned, fordi de opfatter det, de 
hører, som skældud,” forklarer 
Merete nørgaard. 

ekstern lektor ved køben-
havns Universitet, Hanne 
Smith Pedersen, som desuden 
er stemmebrugskonsulent 
hos Sally kommunikation og 
indehaver af virksomheden 
Fonegs, er enig i synspunktet 
og siger:

”Mødes vi af en stemme, 
der støder ørerne, skifter vi 
kanal og bryder på den måde 
kommunikationen og søger 
væk.” 

Som et godt eksempel på, 
hvad hun mener, peger hun 
på dR’s program ”Hjælp min 
kone er skidesur”, hvor en af 
mændene i en udsendelse 
sagde:
”Jeg har tit oplevet, at kvin-

derne siger ”nej-nej, der er 
ikke noget galt” – men der 
kommer altså istapper ud ad 
munden på hende.”

det er sådanne situationer, 
de to stemmeundervisere 
hjælper folk med at undgå 
blandt andet med hjælp fra 
værktøjer som vejrtræknings-
øvelser. netop vejtrækningen 
er enormt vigtig for korrekt 
brug af stemmen, pointerer 
Hanne Smith Pedersen. 

”Udåndingen giver energi 
til at sætte stemmen i sving-

ninger. derfor er det vigtigt 
at holde pauser i talestrøm-
men for at kunne trække vej-
ret i bund og hente energi til 
den næste sætning,” forklarer 
hun.  

Mangler føling
Generelt skal vi være me-

re dus med vores stemme 
og dens muligheder, så den 
kan komme til sin ret. Ifølge 
Hanne Smith Pedersen kan 
en del af danskernes mang-
lende føling med stemmen 

Siger jeg hvad du hører?
roden til mange misforståelser og tabte budskaber kan findes 
i forkert brug af stemmen. Lyder man skinger, udstråler 
man manglende kontrol, hvorimod en rolig og harmonisk 
røst åbner modtagerens sind. Børsen weekend har talt 
med skuespiller Merete nørgaard og ekstern lektor ved 
københavns Universitet Hanne Smith Pedersen, som begge 
arbejder professionelt med at gøre folk bedre til at blive hørt

Skuespiller og stemme-coach 
Merete Nørgaard (til højre) 
underviser her Vibeke Ankjær.
Træningen indeholder blandt 
andet åndedrætsøvelser og 
indøvning af kropsholdning.

Brug       for stemmetræning?

 ■ Vi er født med den stemme, vi har, men det er ikke 
ensbetydende med, at vi ikke kan ”skrue lidt på den” og få 
et bedre resultat ud af det. de folk, der typisk opsøger en 
stemme-coach, er for eksempel:

 ■  Lægen, der bliver træt i stemmen, når der skal holdes 
oplæg til internationale konferencer

 ■  revisoren, der mumler
 ■  den spirende politiker, der gerne vil kunne nå de bage-

ste rækker
 ■  Læreren, der vil gøre sin stemme mindre skinger
 ■  Underviseren, der siger ”øhh” alt for ofte
 ■  Projektlederen, der taler så ensformigt, at folk mister 

opmærksomheden
 ■ de tydelige gevinster er større fylde og mere varmen i 

stemmen, bedre udtale, reduceret taletempo, varieret tone-
leje og større opmærksomhed fra andre.
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nu bliver jeg vred 
med troværdighed
”nu virker jeg troværdig, når jeg bliver vred, i 
modsætning til før hvor min stemme snørede 
sig sammen i takt med, at jeg blev mere og me-
re vred og frustreret. Min stemme var klemt, 
ligesom jeg selv var det,” fortæller skuespiller 
Vibeke Ankjær, som blandt andet har medvir-
ket i ”Taxa” og ”Happiness 2900”. 

I 1997 fik hun øjnene – eller rettere ørerne 
– op for sin stemme som et værktøj, da hun 
deltog i et kursus afholdt af den britiske skue-
spiller og stemme-coach nadine George på 

Odsherred Teater. I den efterfølgende tid har 
Vibeke fået undervisning af  stemme-coach og 
skuespiller Merete nørgaard, som i øvrigt selv 
er uddannet af blandt andre nadine George.

Allerede efter den første workshop med Me-
rete nørgaard kunne Vibeke mærke effekten 
af stemme-træningen. derfor er hun siden-
hen blevet langt mere bevidst om brugen af 
sin stemme i forskellige situationer – og det 
gælder både på hjemmefronten, og når hun er 
ude blandt andre mennesker. 

ligge forankret i vores kultur 
”I forhold til en italiensk ma-
ma med iltert temperament 
er vi meget mere dæmpede,” 
siger hun.

”I supermarkedet eller i 
bussen bliver vores børn bedt 
om at skrue ned for stemmen, 
men jeg har aldrig hørt en 
mor stige af bussen og bede 
barnet om at skrue stemmen 
på igen.”

Merete nørgaard holder 
også på, at der skal være 
harmoni imellem de følelser, 
man vil udtrykke, og den lyd, 
der kommer ud af munden.

”Stemmen kan let komme 
til at virke som et slag udstyret 
med en undertekst, der siger 
”skrid og gør som jeg siger”. 
Vi kan ofte høre desperatio-
nen i et andet menneske, der 
så gerne vil forstås af sin part-
ner, men når vi hører nogen 
bruge stemmen som pisk eller 
spade for at komme igennem 
med deres budskab, opfatter 
vi dem som ude af balance 
med sig selv,” mener Merete 
nørgaard og fremhæver nu-
anceringen af stemmen.  

”Jeg tager udgangspunkt 
i individets stemme. Først 
”skruer” jeg op for din stem-
mes volumen, så jeg kan høre, 

hvor meget stemme, du rent 
faktisk har på lager. dernæst 
ksan vi skrælle alt det stemme 
væk, som ikke er dig – så du 
står skarpt og levende.”

Sig det samme som din 
krop

Hun arbejder blandt andet 
med præsentationsøvelser, 
som træner folk i at hvile i 
sig selv med maksimal energi 
i stemmen. 

”Jeg lærer folk at ”tage 
rummet” og bruge stemmen 
som forstærker af budskabet, 
hele tiden med udgangspunkt 
i at sige det samme som krop-
pen.” 

en person, der mestrer 
denne kunst, mener Merete 
nørgaard, er Barack Obama.

”Hans flotte kropsholdning 
og åbne fremtoning giver ham 
en velfungerende stemme, 
som transmitterer budskabet 
ud, så det kan mærkes på hele 
følelsesregistret.”

Hos Hanne Smith Pedersen 
er det den nu afdøde forfat-
ter og børnefilms-speaker 
Thomas winding, der giver 
de rigtige vibes.  

”Hans stemme kan jeg vir-
kelig nyde. den er som en kop 
varm kakao med flødeskum, 
der flyder ned i øregangene, 
skaber ro og åbner for fortæl-
lingernes magiske univers,” 
siger hun.

Ingen af de to kvinder var i 
øvrigt udpræget tilfredse med 
deres egne stemmer tidligere. 
Merete hadede ligefrem at 
høre sig selv på båndoptagel-
ser, fordi hendes stemme lød 
tyk og indadvendt, fortæller 
hun. 

Hanne havde heller ikke 
meget tilovers for sin stemme, 
som hun fandt overraskende 
kedelig, mumlende og ener-
giforladt. Mange års arbejde 
med stemmetræning, ånde-
dræt og kropsholdning har 
dog lært dem begge, hvordan 
man former sin stemme og får 
folk til at lytte, så de virkelig 
hører, det man siger – fremfor 
bare at lukke af. 

gør     din stemme bedre

 ■  Træk vejret med nederste del af brystkassen. Den dybe vejrtrækning aflaster og styrer 
stemmen

 ■  Stå med vægten på begge ben, så kroppen er et ”fundament” for stemmen.
 ■  ret ryggen og lad hovedet føles let. det giver bedre plads til stemmen.
 ■  Slap af i kæbemusklerne. det får stemmen til at klinge bedre og gør det lettere at tale 

tydeligt.
 ■  Åbn munden og lad lyden komme ud. Stemmen forstærkes i mundhulen.
 ■  Læg energi i udtalen. Så bærer konsonanterne bedre, og stemmen aflastes.
 ■  Hold pauser i din talestrøm. Folk får ro til at forstå det, du siger, og pausen giver tid til 

at trække vejret i bund.
 ■  Vend ikke ryggen til og tal ind i tavlen, for så mister din stemme volumen – og dit publi-

kum mister interessen
 ■ Forslag til læsning:  ”Stemmetræning” af Yvonne af Ugglas, kr. 185 
 ■ Google: Søg på ord som ”stemmeundervisning” eller ”stemmetræning”
 ■ kilde: www.fonegs.dk


