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” Jag försöker 
lyxa till det 
när jag kan”

Hemma hos September: 

Vi hälsar på hos skivaktuella  
”Så mycket bättre”-stjärnan  
September och pratar ryska  
lyxspelningar och svindyra skor.
Av Emilie Cederquist Foto Magnus Ragnvid Chammon  
Hår och makeup Karolina Andersson

 E fter ett och ett halvt år i London är Petra ”September” 
Marklund, 26, tillbaka i Sverige. Hon har inte riktigt 
hunnit komma i ordning med allt och medan hon renoverar 

sin lägenhet bor hon tillsammans med pojkvännen Jimmy i en 
villa i Stockholm. Det är där CHIC besöker henne för att ta 
reda på vilka Petra och September egentligen är. 

– När jag är Petra är jag bara en vanlig människa. September 
är modigare och mindre känslosam, jag blir stark av att gå upp 
på scenen, säger Petra. 

Hennes stora genombrott i Sverige kom i höstas med  
TV-serien ”Så mycket 
bättre” och monster- 
radiohitarna ”Mikrofonkåt” 
och ”Baksmälla”.

– Jag är ofta osminkad 
så jag tänker att folk inte 
ska känna igen mig, haha. 

PETRA  
MARKLUND
Ålder: 26 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Pojkvännen 
Jimmy Kjellqvist.
Akutell: Med nya 
albumet ”Love CPR”.

›

”Fredriksson !ck jag 
av Lasse Berghagen. 
Han blev så glad för 
min tolkning av hans 
låt ”Teddybjörnen 
Fredriksson” att han 
gav den till mig.”

”Jag köpte dem på Burberry i Chicago och de är mina dyraste skor, men jag dog för dem, jag älskar dem. Så jag var tvungen att köpa dem, jag använder dem till allt.”



70 71

GLOSSIP

Men TV har en så stor genomslagskraft så nu känner folk 
igen mig på direkten, säger hon.

En del av prylarna som hon har med sig till det tillfälliga 
hemmet kommer från programmet, som teddybjörnen 
Fredriksson, som hon !ck av Lasse Berghagen efter sin 
uppskattade tolkning av låten med samma namn och läpp-
glanset som hon fått av Lill-Babs.

– Det glittrar lika mycket som hon själv gör. Det har lampor 
och en spegel i så att man kan måla på det när som helst 
och var som helst, visar hon.

När det gäller inredning går Petras tankar mest till  
lägenheten som hon just nu inte kan bo i.

– Jag var på inredningsmässa och plockade på mig massa 
broschyrer. Det ska bli jättekul att bygga om allting precis 
som jag vill ha det.
När du inte är hemma är du ofta ute på turné. Hur ser en 
vanlig turnédag ut för dig?

– Jag vaknar upp med en hysterisk väckarklocka för jag 
har ganska svårt att vakna på morgnarna. Jag åker till  
Arlanda och sätter mig i loungen och dricker en jättegod 
kopp kaffe. Jag brukar alltid stressa omkring men där har 
jag lite tid så då passar jag på att äta av allt som är gott; 
leverpastejmackor och så avslutar jag med en liten croissant. 
Jag "yger till spelningen och vi brukar ofta åka direkt till 
soundcheck. Sedan är det showtime 
och efter det är vi helt döda. Då brukar 
vi leta rätt på en riktigt mysig restau-
rang och ta ett glas vin eller något. 
Vad är det konstigaste som har hänt 
på en spelning?

– En gång i Polen var det så mycket 
folk att jag !ck poliseskort och åkte 
i en liten roddbåt över en sjö till 
andra sidan där spelningen var, för att 
komma undan alla människor. Jag har 
mycket roliga minnen från Ryssland 

också för det är så jäkla speciellt. De ryska lyxpartyna som 
jag har uppträtt på, där är det ett sådant över"öd. Det är 
inte så feministiskt där direkt. Jag spelade i Sankt Peters-
burg en gång. Det var utsikt över vattnet, alla hade peruker 
och tjejerna kroppsmålningar, det var väldigt surrealistiskt. 
Allt på scenen var i guld, det var guldtema och jag hade sil-
verkläder på mig, haha. Det är ett väldigt speciellt minne. 
Hur är det att resa så mycket?

– Jag älskar att resa så jag känner mig superhemma på 
"ygplatser, det har blivit en trygghet för mig. Jag har lärt 
känna alla så väl så jag vet precis i vilka butiker jag vill gå och 
vart jag vill äta. Skurup är min favorit för de har så många bra 
butiker och den bästa loungen. Där kan man sitta i en skön 
fåtölj och dricka champagne, det är jättetrevligt. Inte för att 
jag är värsta fanet av champagne men det känns lite lyxigt. 
Jag brukar försöka lyxa till det när jag väl kan. 
Vilket är ditt smultronställe?

– Slovenien och huvudstaden Ljubljana, som mamma 
kommer ifrån. Det är en frizon för mig. Jag har halva min 
släkt där så det är härligt att åka dit och umgås med dem 
och mina vänner där.
På vilket sätt präglar den slovenska kulturen dig?

– Den sociala biten. I Slovenien går man över till grannen 
utan att knacka med bullar och en jättesallad på tomaterna 
från trädgården. Vi har en stor trädgård där med jättesaftiga 
och solmogna tomater som växer precis utanför dörren. Min 
mormor är jätteduktig på att laga mat, hon är en rund liten 
söt gumma som har gjort mig till en matälskare. När jag 
har mycket att göra glömmer jag att äta men då tänker jag 
”neej, jag missade lunchen, gud vad tråkigt” för det är en 
sådan höjdpunkt för mig. 
Vad gör du helst när du är ledig?

– Träffar mina vänner. Jag tycker det är kul att gå på lite 
sådana där halvsuspekta grejer tillsammans med kompisar. 
Vi har varit på en meditationskurs och hos en drömtydare 
och ett medium, haha. Jag tror att livet har en mening och 
jag tror på tecken. Jag har alltid sett tecken i saker. Det är 
det som har drivit mig på något sätt. Jag tror att det !nns 
något mer än det vi ser.
Vad ser du för tecken?

– Det kan vara jättetöntiga saker, till exempel att jag  
drömmer någonting som sedan händer. Det kan verkligen vara 
vad som helst. När jag var liten skrev jag i min dagbok att jag 
skulle jobba med ett visst skivbolag och så hamnade jag där. ■

Petras favoriter
Film:
 ”Livet är underbart”. Den är så känslomässigt stark och 

griper verkligen tag i en. Jag tycker om att sätta på en bra 

!lm.

Restaurang:
Grill, Matkultur och Roppongi, sushi är min stora grej. 

Tranan är mysigt också, hummern där är grym, den brukar 

jag smacka i mig.

Butik:
Samsøe & Samsøe, ett danskt klädmärke som är helt 

grymt. Dansk design, det är bara att lyssna på hur det låter, 

det är fräscht och classy med lite edge. Beyond Retro är 

också en av de butiker som jag uppskattar mest. 

Resmål:
Chicago! Den staden är roligast att spela i, de har en sådan 

genuin kärlek till house och dansmusik. Chicago har så 

mycket energi, det är jättemysigt. 

Artist:
Kylie Minogue, Janelle Monáe och Rihanna. Musik får 

mig på bra humör och påverkar mig som en läkare kan 

påverka en patient. 

”När jag är Petra är jag bara en 
vanlig människa. September är 
modigare och mindre känslosam”

”Det här läppglanset har jag fått av Lill-Babs, det glittrar lika mycket som hon själv gör.”

”Jag har alltid 
haft blont hår 
och vågar aldrig 
färga det så nu 
har jag en peruk 
hemma som jag 
tar på mig när jag 
känner att jag vill 
vara lite mörk.”

”En av mina första och en 
av mina senaste guldskivor. 
”Cry for you” breakade på 
Billboardlistan i USA och har 
sålt guld där snart, det har 
ingen svensk gjort sedan 
Ace of Bace. Den har  
betytt jättemycket för mig.”

”Jag älskar hattar och 
har haft det mycket när 
jag har uppträtt. Man 
kan ha tråkiga kläder 
och lägga till en hatt så 
pi"ar den till out!ten.”

”Mina statyetter 
och utmärkelser 
betyder mycket 
för mig.” 


