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Humor,  
pjat og  
overflade 
med de 
kendte

Katie Melua har mødt et hav af Hollywood-
skuespillere, politikere, royale og legenda-
riske musikere, som de fleste mennesker 
aldrig kommer tæt på. Ofte møder hun 
stjerne-kollegerne til middage eller presse- 
seancer, hvor der ikke er tid til at snakke 
seriøst.

- Mange gange er der så lidt tid, at det 
udelukkende er formaliteter, der bliver 
udvekslet. Altså sådan noget som: ”Åh, din 
seneste film er bare fantastisk” eller ”Din 
koncert i London var bare super”. Folk befin-
der sig ofte i et arbejds-mode, hvor man 
aldrig kommer bag facaden. Derfor synes 
jeg, at mine venner er langt mere interes-
sante at tale med end Brad Pitt og Angelina 
Jolie, fordi de kender mig. Jeg vil til enhver 
tid vælge mine georgiske onkler frem for en 
Hollywood-stjerne. De er de mest fantastiske 
mennesker, jeg kender, understreger Katie 
Melua.

Den jordnære kommentar
Hvis hun absolut skal nævne berømte perso-
ner, der har gjort et varigt indtryk på hende, 
er det den engelske dronning og Nelson 
Mandela. Ikke på grund af deres status eller 
historiske betydning. Nej. Såmænd på grund 
af deres humor.

- Jeg optrådte for dronningen til en fest 
på Buckingham Palace, hvor jeg ikke skulle 
deltage i middagen bagefter. Efter mit ind-
slag sagde hun: ”Du forsøgte vist at spille dig 
til en gang aftensmad dér”, det var ret sødt 
sagt og meget nede på jorden, konstaterer 
Katie Melua.

Hun følte sig ikke synderligt nervøs, da 
hun mødte den britiske dronning. Ej heller, 
da hun sad klistret op ad Nelson Mandela.

- Jeg havde lidt den der fornemmelse af, 
at vi begge to ”blot” er mennesker, så hvorfor 
burde vi ikke kunne tale lidt sammen? Da der 
blev taget billeder af os, udbrød han: ”Din 
kæreste må blive meget jaloux, når han ser 
os sammen”. Det synes jeg også, er en meget 
kær og jordnær kommentar, roser Katie 
Melua.

Den hidsige høg
Hun er selv helt nede på jorden til trods for, 
at hendes stylist er over hende som en hidsig 
høg, da fotografen vil have hende med ind 
under et lagen til et eksperimenterende foto.

- Det skal nok gå. Jeg er frisk på at prøve 
noget nyt, udbryder hun, inden hun grinende 
forsvinder væk under det hvide stof, der får 
hendes mørke hår og øjne til at tage sig 
endnu mere fascinerende ud.

Berømtheder møder  
oftere berømtheder end  
hr. og fru Jensen 

Min forlovede var professionel 
racerkører, og han brækkede 
sit håndled i en ulykke, hvilket 

betød, at han kunne komme til 
en af mine koncerter. Hvis ikke 

han havde været så uheldig, havde vi måske 
aldrig fundet sammen, gætter Katie Melua.

Den frygtløse holdning
Man kan roligt kalde dem for matchende 
modsætninger. Hun er musikeren, der elsker 
at springe med faldskærm, paraglide og 
dykke i fritiden, mens han har været pro-
fessionel motorcyklist, der spillede piano i 
fritiden.

- Desværre har han droppet motorspor-
ten på grund af sin håndskade, men det har 
betydet, at han har kastet sig over musik-
ken. Hvis jeg af en eller anden grund måtte 
afskrive musikken, ville det omvendt betyde, 
at jeg skulle leve af faldskærmsudspring, 
foreslår hun muntert.

De mange farefulde interesser står i skæ-
rende kontrast til den afdæmpede og lettere 
forsigtige kvinde, der går på scenen og sid-
der over for mig med benene over kors oppe 
i lænestolen.

- Jeg har altid ville opleve alt her i livet. 
Jeg har stræbt efter at være frygtløs og 
overvinde frygten. Derfor pressede jeg i 
mange år mig selv til at gøre vilde ting for 
at føle mig i live. I dag behøver jeg ikke at 
tvinge mig selv ud i ekstreme adrenalin-situ-
ationer, da jeg stadig får et kick af at gå på 
scenen foran et tusindtalligt publikum eller 
være på live-tv, forklarer Katie Melua.

Den magiske livsfare
Det er sjældent, sangere er i reel livsfare 
på en scene, hvis de synger nogenlunde 
rent. Det er knap så sjældent at være i fare 
15 meter under vand med en iltmaske som 
makker. Én gang var Katie Melua tæt på at 
drukne, hvilket stadig skræmmer hende at 
tale om.

- Jeg var ved at lære at træne i at dykke 
med tørdragt i en sø tæt på Heathrow-
lufthavnen. Det var ekstremt koldt og mørkt 
allerede få meter nede, og selv om jeg er en 
trænet dykker, blev jeg lettere febrilsk, fordi 
jeg intet kunne se. Jeg gik ned til bunden for 
at tage mit mundstykke ud, men desværre 
fik jeg ikke sat det korrekt i igen. I stedet 
for ilt fik jeg fyldt min mund med klamt, 
grumset søvand. Så kom panikken. I 30 
sekunder kunne jeg ikke trække vejret eller 
få mit mundstykke gjort rent, og selv om min 
instruktør var tæt på mig, frygtede jeg alli-
gevel at dø, fortæller hun.

Selv om hun ikke just jagter nærdøds-
hændelser, var der alligevel noget magisk 
over oplevelsen.

- Når man føler, at ens liv er i fare, og 
man overlever, er det som at blive genfødt. 
Det er en vanvittig givende fornemmelse, der 
kan gøre mig høj lang tid bagefter. Det kan 
også være sundt at indse, at man er dødelig 
som alle andre mennesker.

Katie Melua giver koncert lørdag 30. juni kl. 20  
i Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, Odense


