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Katie Melua har altid ment, at ægteskab var skræmmende. Det var indtil, hun mødte sin forlovede James Toseland.

havde inde i mit hoved. 
Alligevel slog det mig, hvor 
meget alle ejede. At lyset 
altid var tændt, at vandet 
strømmede trofast fra hanen, 
og køleskabene altid var 

fyldt med mad, husker Katie Melua, mens 
hun sipper til en Coca-Cola, som hun heller 
aldrig havde smagt dengang. 

Hun boede i Belfast, indtil hun var 14 
år. Efterhånden begyndte hun at forstå, at 
nordirerne bestemt havde deres egne pro-
blemer at slås med.

- Jeg blev gradvist mere og mere politisk 
bevidst uden nogensinde at havne i ekstreme 
eller farlige situationer. Men jeg har ofte set 
kampvogne køre gennem gaderne og plud-
selig stoppe op, så en masse soldater kunne 
vælte ud for at patruljere. Sådan var det to 
gange om ugen så længe, jeg kan huske til-
bage, fortæller Katie Melua.

Den realistiske kvinde
På Katie Meluas hjemmeside kan man følge 
hendes blog tilbage til debuten i 2003, hvor 
hun blandt andet skrev begejstret om ”The 
Matrix”-filmen og sit første møde med New 
York. Selv har hun ikke læst det, siden hun 
skrev det som 18-årig.

- Dengang var jeg en meget typisk teen-
ager i den forstand, at jeg følte, jeg skulle 
være meget aktiv på mange områder. Jeg 
overvejede faktisk at blive politiker for at få 

indflydelse og mulighed for at ændre de for-
hold, jeg synes var urimelige eller forkerte, 
fortæller Katie Melua.

Hun vil ikke kalde sig selv naiv, men ind-
rømmer gerne, at hun havde en grænseløs 
tro på, at alle muligheder var åbne i livet. At 
alt kunne lade sig gøre, hvis hun arbejdede 
hårdt nok.

- I dag udtaler jeg mig som en mere 
moden og realistisk kvinde, der allerede har 
udrettet meget og på ingen måde har den 
samme attitude som den lidt blåøjede teen-
ager, konkluderer Katie Melua.

Hun mener, at man på en måde bliver 
forvænt med livet og lidt efter lidt begynder 
at ane og gennemskue de mere komplekse 
sammenhænge i samfundet. Man finder bid 
for bid ud af, hvordan verden er skruet sam-
men.

- Jeg kender meget mere til historiske 
forhold og de mange komplicerede årsager 
til kriserne i Georgien og Nordirland, og jeg 
ved meget mere om forskellige samfunds-
strukturer end dengang. Jeg er med andre 
ord blevet klogere, men til gengæld føler jeg 
mig ikke nær så usårlig, konstaterer hun.

Den surrealistiske koncert
Selv om det ind imellem er en grusom ver-
den, har Katie Melua betrådt mere af den, 
end de fleste 27-årige. At rejse handler for 
hende primært om at komme fra det ene 
publikum til det andet. Et nødvendigt onde 

som ikke kan sammenlignes med ferie.
- Tro mig, når man har vist sit pas, været 

igennem sikkerhedskontrollen og fået sin 
næse og sine ører fyldt med aircondition-luft 
de første tusind gange, nyder man ikke at 
rejse længere. Så vil man bare nå frem, for-
tæller Katie Melua.

Der skal ekstremt meget til, før hun bliver 
imponeret over en storby. For dem har hun 
set flere hundrede af. Til gengæld lader hun 
sig lettere dupere af naturen, da hun næsten 
aldrig har tid til at tage i skoven, til vandet 
eller vandre i bjerge.

- Ind imellem er jeg så heldig, at kon-
certen foregår midt i en skov eller en 
nationalpark, hvor omgivelserne kan være 
spektakulære. Det er sådanne oplevelser, jeg 
kan huske flere år efter frem for endnu en 
scene på endnu et spillested i endnu en by. 
Jeg optrådte eksempelvis 300 meter under 
havoverfladen ved en norsk boreplatform. 
Den koncert er det mest surrealistiske, jeg 
nogensinde har oplevet. Den glemmer jeg 
aldrig, slår hun begejstret fast.

Da hun var i Norge, opstod der strejke 
blandt de ansatte i lufthavnen. Derfor måtte 
hun køre i tog hele vejen fra Bergen til Oslo. 
En tur, hun kalder noget af det smukkeste, 
hun nogensinde har prøvet. 
Samt et eksempel på, at der 
ind imellem kommer noget 
godt ud af en skidt situation.

- Sådan går det jo ofte. 

Født Ketevan Melua 
16. september 1984 i Kutaisi,  
Georgien, dengang en republik  
i Sovjetunionen
Hun boede sine første år hos 
bedsteforældrene i Tbilisi og 
flyttede senere med sin bror og 
forældre til Batumi. 
Familien forlod Georgien i 1993 
på grund af borgerkrig og  
rejste til Belfast, Nordirland.  
I 1998 rykkede de pælene op 
endnu engang og drog til  
Sutton, England.
Hun har solgt 12 millioner 
albummer med følgende  
udgivelser: ”Call Off the Search”, 
2003, ”Piece by Piece”, 2005, 
”Pictures”, 2007, ”The House”, 
2010, og ”Secret Symphony”, 
2012.
Først i 2005 fik hun engelsk 
statsborgerskab.
I januar 2012 bekræftede hun, 
at hun er forlovet med den  
tidligere motorcykel-kører 
James Toseland.
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