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Bliver du nemt hæs?

Det er træls at være hæs. Du kan ikke få den kraft på stemmen du gerne vil have, din stemme lyder klangløs,
og det kan være anstrengende i det hele taget at få lyden frem, eller måske endda gøre ondt, når du taler
eller synger. 

Men det kan også være mere end bare træls. Er der tale om vedvarende hæshed, kan det gå udover både
din arbejdsevne og dit sociale liv. Og i det hele taget gå udover din lyst til at bruge din stemme. 
Og holder du din stemme tilbage, holder du også dig selv tilbage.  

Heldigvis kan hæshed næsten altid behandles og trænes væk. For det helt afgørende er, hvordan du bruger
din stemme. Oplever du vedvarende hæshed, og fortsætter du med at bruge din stemme som du gør nu, ja
så bliver din stemme ikke bedre. 
Men begynder du derimod at ændre dine stemmevaner til nogle bedre, så vil din stemme også få det bedre. 
Og ja, der skal en indsats til, men der er en hel masse, som du selv kan gøre for at undgå at blive hæs, og
mange gange skal der ikke ret meget til, for at din stemme begynder at få det bedre.

Oftest skyldes en hæshed nemlig en overbelastning af dine stemmelæber, der frembringer lyden når du
taler og synger. Denne overbelastning kommer, når du ikke bruger din stemme hensigtsmæssigt, men også
andre faktorer påvirker hvor meget din stemme kan holde til at blive brugt, uden at du efterfølgende bliver
hæs. 

Jeg håber at du med min guide her, bliver mere bevidst om dine egne stemmevaner, og hvad du selv kan
gøre for at undgå hæshed. Nogle af rådene kræver en stemmetræner, der mere konkret kan guide dig, og
andre af rådene kan du sagtens selv begynde at efterleve.

God fornøjelse!

Brug din stemme hensigtsmæssigt er selvfølgelig det allervigtigste råd, hvis du ønsker at undgå hæshed,
for bruger du din stemme uhensigtsmæssigt, overbelaster du dine stemmelæber. At bruge stemmen
hensigtsmæssigt handler om at få koordineret krop og åndedræt med stemmen. Og det vil helt kort sige, at
du har en god kropsholdning, trækker vejret helt ned i bunden af brystkassen, og så taler/synger med energi
fra din krop. På min blog viser jeg bl.a., hvordan du træner at trække vejret helt ned i bunden af brystkassen:
http://www.stemmeklar.dk/blog/traeningsvideo-4-jo-bedre-indaandinger-jo-bedre-stemme!.aspx

Her får du de 20 gode råd



Lav daglig stemmetræning så du holder din stemme og alle de muskler i form, som er med til
stemmearbejdet. Jo bedre form din stemme er i, jo mere belastning tåler din stemme uden at blive hæs. Tit
er 5-10 minutter dagligt nok, og det kan være både åndedræts-, afspændings- og stemmeøvelser. Det
allerbedste tidspunkt at lave træningen er først på dagen, inden du for alvor går igang med at bruge din
stemme, f.eks. ved at lave denne meget blide stemmeøvelse som jeg, blandt flere øvelser, har liggende inde
på min facebookside: https://www.facebook.com/stemmeklar/videos/1935624000025217/?__tn__=%2CO-R 

Træk vejret ind gennem næsen frem for munden, i det omfang det er muligt, så luften fugtes, renses
og varmes op inden den når stemmelæberne. Og så aktiverer du også dine åndedrætsmuskler bedre, når
du trækker vejret ind gennem næsen.

Og husk at trække vejret! Tal ikke i længere sætninger, end du har luft til, og husk pauser så du får tid til
indåndingerne. Det gælder også når du synger. En meget udbredt dårlig stemmevane er er at tale i alt for
lang tid, uden at tage en ny indånding, og det slider på din stemme. Så hellere en ny indånding lidt før du
føler behov for det, end at køre for langt.

Undgå at spænde unødigt op i ansigtet og de andre stemmerelaterede muskler når du taler eller
synger, det vil først og fremmest sige musklerne i kæbe, tunge, hals, skuldre og nakke. Spændinger i disse
muskler er belastende for stemmelæberne. Til gengæld er det vigtigt, at du artikulerer dine ord tydeligt, og
her er det især dine læber og din tunge, der skal arbejde. Hvis du vil se hvordan du kan afspænde nogle af
disse muskler, så prøv mit stræk til tungen: http://www.stemmeklar.dk/blog/oevelse-1-tungestraek.aspx og
mit stræk til nakken, som også ligger inde på min blog: http://www.stemmeklar.dk/blog/video-12-
nakkestraek.aspx 

Minimer brugen af tyggegummi, da det sætter dine kæbemuskler på overarbejde, og dermed belaster
stemmelæberne.

Undgå at tale og synge ved tunge løft, da du samtidig nemt kommer til at spænde op i de
stemmerelaterede muskler.

Undgå at forsøge at overdøve støj når du taler eller synger, specielt hvis stemmen føles træt eller slidt.
Det kan f.eks. være støj fra tv eller nedrullede vinduer i bilen. Sluk i stedet for støjen inden du taler/synger.
Og nu vi er ved bilen...så er det faktisk bedst helt at undgå at tale eller synge i bilen, for udover den
baggrundsstøj der altid vil være der, så er luften også tør i en bil, plus at det er svært at få kroppen og
åndedrættet til at støtte din stemme ordentligt, når du sidder i en bil.

Væn dig til at gå hen til den person du vil tale til, i stedet for at råbe fra rum til rum. Skal du have
kontakt med en person på afstand, kan du i stedet for at råbe, bruge fagter, pift eller fløjt.

Få den søvn du har brug for. 
En træt krop er lig med en træt stemme. Den er ikke længere.

Respekter din dagsform og giv stemmen hvile når den har brug for det.
Nogle dage har vi bare mere energi end andre dage, og derfor kan vores stemme også yde mere nogle dage
end andre. Føles din stemme træt, eller er du ramt af forkølelse, så giv stemmen lidt ekstra hvile den dag.
Ingen stemmer kan holde til at blive brugt 24/7, og ligesom med resten af din krop, så har din stemme også
brug for restitution.

Får du den mængde søvn, som du har brug for?

Tager du dig tid til at trække vejret, når du taler?



Undgå at hviske for det belaster stemmelæberne. Hvis du er hæs, og gerne vil spare på stemmen, så er
det meget bedre at tale med din fulde stemme, men sørge for ikke at tale for kraftigt eller for længe.

Undgå at rømme dig da du derved irriterer slimhinderne ved stemmelæberne, og blot får sat
slimproduktionen i vejret, så du får mere behov for at rømme dig. Når rømmetrangen melder sig, så prøv i
stedet at drikke noget vand, eller bare synke en gang, eller nynne nogle toner på et ”m”. Efter lidt tid vil den
generende slim forsvinde af sig selv. Og bliver der ved med at være "noget", så er det meget bedre at hoste
blødt i stedet for at rømme dig. 
Læg også gerne mærke til, om du overhovedet har brug for at rømme dig, eller om det måske bare er blevet
til en vane? Faktisk er det med at rømme sig, en af de helt store dårlige vaner, der i den grad slider på din
stemme. Og som samtidig oftest kommer af, at du bruger din stemme uhensigtsmæssigt. Så jo bedre du
bruger din stemme, jo mindre rømmetrang. Du kan læse mere om vedvarende rømmetrang på min blog:
http://www.stemmeklar.dk/blog/blog-13-derfor-slider-du-paa-din-stemme,-naar-du-roemmer-dig.aspx 

Undgå ophold i tørre eller støvede miljøer, da luften vil irritere og udtørre dine slimhinder omkring
stemmelæberne.

Undgå rygning, også passiv rygning, da det direkte påvirker slimhinderne og stemmelæberne. Dampe fra
rengøringsmidler og klorvand, samt røg fra stearinlys kan også irritere slimhinderne. 

Vær opmærksom på om du har allergier som f.eks. høfeber eller støvallergi, da det kan give både
irriterede og tørre slimhinder.

Drik masser af vand, og ekstra hvis du opholder dig i et tørt, eller på anden vis, belastende miljø, eller hvis
du har drukket alkohol eller kaffe, så du holder dine slimhinder omkring stemmelæberne fugtet. Drik også
ekstra vand, hvis du tager medicin, der som bivirkning giver tørre slimhinder.

Giv din stemmelæber dampbade, da inhalering af dampene hjælper til at fugte stemmelæberne. Du kan
blot bruge rent kogende vand, eller du kan drysse kamille blomster i vandet. Vær da opmærksom på at det
er olierne i kamille blomsterne der hjælper, og derfor skal theen være i løs vægt og ikke i thebreve. Det mest
effektive dampbad til dine stemmelæber, får du ved at bruge en steamer, men ellers kan en almindelig kop
eller skål også bruges. Giv din stemme 30 minutter komplet hvile lige bagefter. 

Undgå fødevarer der giver halsbrand, da reflux (sure opstød) kan irritere stemmelæberne.

Sidst, men ikke mindst: pas på dig selv og undgå stress, da det belaster både krop, åndedræt og stemme.
Dit fysiske og psykiske overskud, eller mangel på samme, vil altid kunne høres på din stemme. 
Så vær god ved dig selv.

Rømmer du dig meget?

Drikker du nok vand?
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...Hvad tænker du om disse 20 gode råd? 

Ærligt sagt, så er nogle af rådene jo nemmere sagt end gjort, men heldigvis behøver du ikke at leve efter alle
rådene for at undgå hæshed. En stemme der grundlæggende bruges godt, kan f.eks. sagtens holde til en
stresset periode med for lidt søvn, eller lange telefonsamtaler i bilen på vej hjem fra arbejde. Som med alt
andet, handler det om balance. 
Så vælg nogle af rådene ud, som du føler dig motiveret for, og som er realistiske for dig, at følge. 

Og er du allerede hæs, så læg mærke til i hvilke situationer din hæshed forværres. Bliver din hæshed
forværret de dage, hvor du blot har brugt din stemme mere end du plejer, eller måske forværret om foråret
fordi du har allergi? 
Jo mere bevidst du bliver om din stemme, jo mere ved du, hvor du bedst sætter ind.

 

Jeg håber, at du har fundet nyttig viden og inspiration i min guide. Du kan finde flere gode råd og flere
konkrete øvelser til hvordan du undgår og hvordan du slipper af med hæshed inde på min blog, som du
finder på min hjemmeside www.stemmeklar.dk. 
Du er naturligvis også velkommen til at følge med på min facebookside www.facebook.com/stemmeklar hvor
jeg deler endnu mere.

Som altid tilbyder jeg et GRATIS og uforpligtende stemmetjek til dig, der overvejer at få en session eller et
forløb hos mig, men som først gerne vil have min vurdering af din stemme, og samtidig høre mere om
hvordan vi helt konkret vil arbejde med din stemme. 
Så din stemme kommer til at lyde og fungere, som du gerne vil have den skal. For det er det, som det hele
handler om.
Du kan booke din tid inde på www.stemmeklar.dk

De bedste hilsner Jette Dahl

Vil du gerne have flere gode råd, eller måske nogle
helt konkrete øvelser?

http://www.stemmeklar.dk/
http://www.facebook.com/stemmeklar

