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Den  
sympatiske  
sangerinde

Da Katie Melua voksede op  
i Sovjet-republikken Georgien, 
ønskede hun sig hverken Barbie-
dukker eller hundehvalpe. Hendes 
allerstørste drøm var et varmt 
karbad. I dag er den 27-årige sanger 
en af Storbritanniens rigeste unge 
kvinder. Med en formue så stor,  
at hun kunne købe en stor del af  
de ni millioner cykler, der 
gjorde hende berømt
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Hvis et dådyr stirrer ind i Katie Meluas dyb-
brune øjne, vil det med garanti blive blød i 
knæene. Hendes betagende blik er på en og 
samme tid faretruende smukt, imødekom-
mende og sårbart.

Intensiteten indikerer, at hun går enga-
geret ind i samtalen og understreger, at hun 
gengiver den sandfærdige historie om sit 
liv. Et liv, der begyndte i Sovjetrepublikken 
Georgien i 1984 og ikke kunne være opdigtet 
mere gribende af en romanforfatter.

På hendes seneste album ”Secret Sym-
phony”, der udkom tidligere på foråret, er 
der en sang, der hedder ”Better Than a 
Dream”. Den beskriver meget rammende, 
hvordan skæbnen har skubbet Katie Melua i 
en helt anden retning end udgangspunktet.

Den abstrakte ide
Inden interviewet for alvor går i gang, rejser 
hun sig fra en sofa i sin luksussuite på et 
hotel i København. Hun griber resolut fat i 
en blomstret lænestol og trækker den hen 
over trægulvet, til den står helt tæt på dens 
makker. I stedet for at befinde sig mere end 
to meter væk, er der nu knap en halv meter 
mellem os. Det er tæt på. Hun stryger en lok 
af det kulsorte hår væk fra panden og indi-
kerer med et smil, at nu er hun klar til at gå 
tilbage til begyndelsen.

- De første drømme, jeg kan huske, er fra 
Georgien, hvor jeg sådan ønskede mig, at 
vi havde elektricitet hele tiden. Eller at der 
var rindende vand i lejligheden, så jeg ikke 
skulle slæbe vand med op fra haven til fjerde 
sal. Kombinerer man de to ting får man den 
ultimative drøm; et varmt bad, fortæller 
Katie Melua med et fjernt blik.

Hun lader øjnene vandre lidt rundt i sui-
ten, hvor rindende varmt vand er en ubety-
delig petitesse. Vel vidende, at hun er blevet 
forvænt med en række goder, hun aldrig 
havde forestillet sig, da hun som syvårig 
flyttede fra Georgien til Nordirland.

Det var i de år, at en abstrakt idé om at 
blive sanger og en dag stå foran et publikum 
spirede.

- De fleste syv-årige piger har vel en eller 
anden drøm om berømmelse og popularitet, 
det var der ikke noget unikt ved. Helt ærlig, 
så stod et varmt boblebad fyldt med skum 
højere på listen dengang, siger hun med et 
dæmpet smil.

Hendes jævnaldrende drømte om at få en 
hest, en hundehvalp eller en hel reol fyldt 
med Barbie-dukker.

- I Georgien var det så let, for der var 
der slet ikke Barbie-dukker. Vi så kun rekla-
mer for dem på tv, når der ind imellem var 
strøm. Hvis man havde kunnet købe dem, 
havde de helt sikkert været alt for dyre for 
mine forældre, fortæller sangerinden, der 
i dag er en af de mest velhavende britiske 
musikere under 30 år.

Den anden verden
Fra et hjemland i totalt opbrud efter Sovjet-
unionens kollaps i 1991 var selv et politisk 
ustabilt Nordirland et skridt i den rigtige 
retning. Katie Melua havde ikke den fjerneste 
anelse om, hvilket land hun flyttede til. Men 
hun vidste instinktivt, at vesten var en helt 
anden verden end østblokken.

- Jeg havde dannet mig 
nogle indtryk fra fjernsy-
net, men det skulle vise 
sig, at livet i Belfast ikke 
stemte så godt overens med 
de Hollywood-billeder, jeg 

- I dag hører og ser man konstant de mest forfærdelige historier, der underminerer den uskyldighed og tiltro til ”det gode”, som 
man har som barn.

Når man taler om et rigt liv uden at tænke på økonomi, 
anser Katie Melua sig ikke for at være bedre stillet end 
andre.

- Hvis man anskuer kærlighed, venskab og et liv, 
der giver mening og udfordrer en som en samlet værdi, 
tror jeg ikke, jeg er rigere end andre mennesker. Min 
privatliv og mine oplevelser vægter ikke tungere end 
andres. Jeg har tilfældigvis betrådt nogle stier, som en 
del ikke kommer til at betræde, men den kærlighed, jeg 
giver og modtager fra min forlovede og min familie, er 
sikkert identisk med den andre får. Man må aldrig bilde 

sig selv ind, at succes og mange penge kan afløse eller 
overstråle det andet. Mine venner er ikke jaloux på mig, 
fordi jeg har tjent mange penge. Til gengæld er jeg 
misundelig på dem, fordi de har så meget tid. Så for-
bandet meget tid. Hvis jeg fik en masse tid foræret, ville 
jeg garanteret ønske mig, at jeg havde mere travlt. Jeg 
håber, at jeg bliver mor inden alt for mange år, og så er 
der noget, der siger mig, at tiden hurtigt kan blive knap. 
Derfor er planen, at der skal rejses igennem de kom-
mende år. Jeg vil også gerne tilbringe noget tid i Geor-
gien, da jeg gerne vil lære at tilberede georgisk mad.

Et rigt liv


