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Hanna tar för sig
av möjligheterna
Hon kommer från Skee, läser
latin på gymnasiet och älskar
sin familj. Men främst är hon
känd för sin ﬁnalplats i TV
3:s Top Model Sthlm, utvald
bland 3 000 andra modellaspiranter. Där ﬁck hon bland
annat hänga i en lyftkran och
låtsashångla med Snygg-Lars
i iskallt vatten.
- Vad gör du nu
Hanna Markendahl?
- Pluggar. Jag går sista året på samhällsprogrammet på Strömstads
gymnasium. Det är viktigt att sköta
skolan också.
- Är modellandet ett avslutat
kapitel nu?
- Nej, jag var med i Super Model of
the World i november och gick till
ﬁnal i Stockholm. Vi tävlade om ett
2,5 miljoners kontrakt i New York.
Jag gillar verkligen att jobba som
modell och kommer chansen är jag
villig att satsa helhjärtat. Samtidigt
står jag inte och faller med den karriären.
- Vad kommer du att göra efter
studenten i vår?
- Kanske ﬂytta till Stockholm. Jag
trivs där och där ﬁnns också branschen. Ska man ha en chans måste
man bo i Stockholm och visa upp
sig. Dessutom vill jag läsa ﬁlmvetenskap i universitetet.
- Så Skee och Strömstad har blivit
för litet?
- (skratt) … Neej. Skee är en jättebra plats att växa upp på, liksom
Strömstad. Mina rötter har jag i
bonnvischan. Jag gillar samhällen
där alla känner alla och inget är ﬁnare än Strömstad om sommaren.
Jag kommer tillbaka.
- Du har påbrå i familjen, dina
föräldrar extraknäcker som
artister?
- Ja, mamma och pappa spelar i
bandet Old Spice och vi har en musikstudio hemma där pappa producerar musik till olika föreställningar. Min lillasyster Frida, som även
är min bästa kompis, är också jätteduktig på att sjunga. Jag kommer
att anmäla henne till Idol i framtiden, varken hon vill det eller inte.
- Din familj betyder mycket
för dig?
- Absolut. Det gör att jag har en
grundtrygghet i allt jag gör. Jag och
Frida planerar också att ﬂytta ihop
i framtiden.
- För det är en tuff bransch du
kastar dig in i med intriger, svek
och lömska ﬁgurer?
- Det är tufft visst, men den bilden
är också överdriven. Jag har bara
positiva erfarenheter. I Top Model
blev jag mycket bra bemött av alla
och vi hade bra gemenskap inom
deltagargruppen, även om det fanns
vissa som inte tålde varandra. Nadia och Hawa har jag fortfarande
nära kontakt med.
- Lycka till i framtiden!
- Tack!
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Hanna Markendahl, 18 år, satte Skee på Sverigekartan genom sin medverkan i tv-programmet Top Model Sthlm. Hon räds inte branschen och satsar gärna
på en modellkarriär efter studentexamen från Strömstads gymnasium.
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