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«How do you solve a pro
blem like Maria?» heter 
det i en berømt musi kal. 
Men det er Maria selv som 
løser en rekke pro ble mer, 
ofte under rada ren for 
offent lig he ten.
I 2016 star tet Maria Berglund 
fra Berg vika opp fir maet 
Stemme spe sia lis ten i Oslo. I 
dag har hun kunder fra hele 
artist- og Under hold nings-
Norge, fra ama tø rer med ambi-
sjo ner til super stjer ner på aller 
øver ste hylle.

Men hva er det egent lig hun 
gjør?

Stem men som instru ment
Man hører smilet i stem men.

– Veldig ofte må jeg for klare 
at jeg ikke er lege, sier Ber-
glund. For det å for klare 
Stemme spe sia lis ten og hva 
bedrif ten holder på med er 

ikke gjort i en hånd ven ding.
– Det vi driver med er en 

slags hel het lig til nær ming til å 
fjerne hind rene som står i veien 
når du vil synge så godt som 
mulig, for kla rer hun. Og hun 
snak ker av erfa ring.

– Jeg er sanger som selv har 
opp levd mye hind rin ger og 
pro ble mer i min egen kar riere. 
Jeg trodde først det var stem-
men og begynte å jobbe med 
stem men. Der et ter skjønte jeg 
at det hand ler mer om krop pen 
og jobbet med dét, og der et ter 
forsto jeg at det også hand let 
om men tale og emo sjo nelle 
fak to rer, for tel ler hun og fort-
set ter i samme ånde drag:

– Jeg måtte opp søke alt selv; 
grave fram ting jeg hadde tro 
på, ta kurs og ser ti fi se rin ger, 
opp søke behand lere og lærere, 
finne men to rer. Alt betalt av 
egen lomme. Det er ikke små 
beløp jeg har brukt på dette et-
ter mas ter gra den, bekref ter 
hun.

Utvi det
Jobben hun har gjort for og 
med seg selv har gitt henne 
kunn skap og erfa rin ger hun 
har vært i stand til å vide re for-
edle og snu, sånn at hun også 

kan gjøre noe for andre med 
den hjel pen hun selv har fått.

– Den typiske kli en ten er en 
sanger, skue spil ler eller artist, 
noen som lever av stem men 
sin. Eller gode ama tø rer eller 

stu den ter på vei mot en proff-
kar riere, for tel ler Berglund. 
Veldig mange av kli en tene er i 
«det øvre sjik tet», som hun sier, 
altså folk med et etab lert navn 
og en etab lert kar riere.

– Vi selger først og fremst en-
til-en-timer, sier hun. Alt annet 
er orga ni sert rundt det, en-til-
en-akti vi te ten er viktig for kli-
en tene.

«Vi» sier hun. For fir maet be-
står ikke lenger bare av henne 
selv, slik hun gjorde i star ten. I 
vår utvi det hun med sin første 
ansatte, tenor san ge ren Paul 
Kirby. En logo ped har også flyt-
tet inn i loka lene, og flere utvi-
del ser står på trap pene etter 
hvert.

Stort behov
Når en ny klient kommer, hører 
de først litt om plager eller pla-
ner, eller om hva som ligger 
foran kli en ten. Alle rede når kli-
en ten prater gjøres mye av ana-
ly sen, basert på tale stem men. 
Der et ter lages en plan for hvor-

HJEL PER  
SUPER STJER NER PÅ 
ØVER STE HYLLE

ENGA SJE MENT: Samspillet mellom stemmen og resten av kroppen står sentralt i virksomheten til 
Stemmespesialisten. Det vet en samlet bransje å sette pris på.

UTVIDET: Etter å ha drevet alene i drøyt fem år har Berglund nå 
utvidet med ansatte. Paul Kirby, selv tenor, bidrar til å hjelpe 
kunder også i utlandet.
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STEMME SPE SIA LIS TEN: Hadsel-dama Maria Berglund har på få år skapt en omfattende virksomhet av å hjelpe folk som lever av stemmen sin. ALLE FOTO: INNSENDT

dan man skal nå målet.
Dis kre sjon er en dyd, særlig 

med en kun de liste av dette kali
be ret. Men noen navn er kjent 
for offent lig he ten fordi de selv 
har skrytt offent lig av Stemme
spe sia lis ten og hjel pen de har 
fått av Maria. Blant dem er Ane 
Brun, Frank Kjosås og Sandra 
Lyng. 

På TV har man også kunnet 
se Maria hjelpe Carina Dahl da 
stem men for svant nesten full
sten dig mens hun var med i se
rien «Stjer ne kamp». Dahl er 
langt fra den eneste i det pro
gram met som har vært en tur 
eller flere hos Maria.

– Det er vir ke lig over vel
dende hvor stort behov det er 
og hvem som har behov for oss. 
Veldig mange tror at når du har 
en stor kar riere og skal ut på 
turne med 50 kon ser ter, er alt 
på stell. Men det er ikke alltid 
sånn, for kla rer hun og utdy per:

– Ofte betyr tur neer ensom
het, lite søvn, dårlig mat, dårlig 
air con di tion, samt lyd prø ver 

og kon sert på samme dag, noe 
som er veldig slit somt for stem
men. De på øver ste nivå har 
veldig behov for hjelp, og noen 
ganger rett og slett for trøst.

Vokst kraf tig
Sel ska pet Stemme spe sia lis ten 
ble opp ret tet 1. august 2016. I 
dag er det en blomst rende virk
som het som stadig får mer å 
gjøre. Fore lø pig er de to ansat

te, men Berglund lar det skinne 
gjen nom at målet er å bli man
ge flere.

– Vi jobber utro lig godt 
sammen, og det er helt fan tas
tisk å ha en kol lega! Paul jobber 
rundt omkring i Norge og Eu
ropa og har mulig he ten til å ha 
mas sa sje timer og sang ti mer 
med kli en ter der, sam ti dig som 
han selv fort set ter å være utø
ver på høy este nivå, roser hun. 

Kol lega Paul er en høyst aktiv 
tenor som er kor san ger i opera
sam men hen ger og også med
lem i en rekke vokal en semb ler, 
samt at han gjør sol opp drag. 

– I en alder av 58 er det 
bemer kel ses ver dig, og nå er 
han min høyre hånd, kon sta te
rer den vel lyk kede grün de ren.

Frem tida
Frem tida ser lys for det høyst 
spe sia li serte og aner kjente fir
maet hennes.

– Det er veldig mange mulig
he ter og mye vi kunne ha satset 
på. Jeg har flere ideer enn jeg 

har vett, sier Berglund med et 
smil.

– For meg har det bygd seg 
opp med fag da ger, fore drag og 
kurs, både på nett og i ulike 
sam men hen ger som for eks em
pel kul tur sko ler og sanger
forum. Jeg tror jeg kommer til å 
gjøre mer av det. Og så er det 
åpen bart et stort behov for 
forsk ning på dette feltet, sier 
hun.

– Det finnes noen få som kan 
deler av det vi driver med, en
kelte grep og små biter. Men 
den hel het lige til nær min gen 
der vi jobber for både det vo
kale, det kropps lige og det 
emo sjo nelle er det ingen andre 
som har, avslut ter Maria Ber
glund fra Stok mark nes.

ELI SA BETH BERG QUIST
elisabeth@vesteraalensavis.no

FELEBOGA BAND: Allsidige Paul Kirby er en habil tenor og med i en 
rekke vokalensembler - og i bluegrassbandet Feleboga Band.


