
NÖDINGE. Sex veckors 
övning och väntan.

En halvtimme kvar 
till kröning och fortfa-
rande visste ingen vem 
som skulle få bära ljus-
kronan.

– De drog ut på det 
extra länge i år, men jag 
brydde mig inte för jag 
var helt säker på Elin 
(Wadström). Jag blev 
både glad och chockad 
när jag förstod att jag 
blivit lucia, säger Emma 
Samuelsson.

Det var tredje gången gillt 
för Samuelssons. Emmas 
äldre systrar Madeleine och 
Malin har båda varit kandi-
dater, men ingen har fått bära 
ljuskronan.

– Så det var på tiden, fast 
den satt väldigt hårt, säger 
Emma när vi pratar om krö-
ningskvällen.

– Det rann stearin ner i 
hårbotten och det gjorde rik-
tigt ont – för att inte tala om 
när vi skulle ta bort det. Stea-
rin i håret är ingen hit.

Någon större nervositet 
kände hon inte för uppdraget. 
Emma har sjungit för publik 
sedan hon var 9 år, oftast till-
sammans med sin äldre syster 
Madeleine som både är idol 
och förebild.

– Ja, hon är bäst helt enkelt 
– särskilt när det gäller sång. 
Jag vet ingen som kan sjunga 
som Madeleine. Hennes röst 
är helt unik och jag hoppas 
verkligen att hon får möjlig-
het att använda den i livet, 
säger Emma.

En gång i veckan sjunger 
hon för Ingegerd Andersson 

i musikskolan och drömjob-
bet har hon klart för sig.

Musikalartist
– Jag vill bli musikalartist, 
något annat finns egentligen 
inte. Jag ska försöka komma in 
på Mimers Hus i Kungälv.

Vad sjunger du helst?
– Ballader och klassiskt 

passar mig bäst. Låtar från 
olika musikaler brukar jag 
också gilla att sjunga. Hemma 
blir det mycket spontant. 
Madeleine och jag kan börja 

sjunga stämmor när som helst 
om vi är på humör, berättar 
Emma.

Att bli lucia innebär defi-
nitivt att hon får nytta av sina 
färdigheter. På luciadagen är 
det uppstigning kvart i fem 
och sedan uppträdanden på 
en rad företag och offentliga 
platser till sex på kvällen.

– Ja, det gäller att förbere-
da sig rätt, äta ordentligt för 
det lär väl bara bli glögg och 
pepparkakor för vår del.

Fast för Emmas del är det 

inte färdiglussat när Ales luci-
atåg är klara.

– Nej, jag och Madelei-
ne har skapat en egen tradi-
tion. Vi lussar för våra gran-
nar, nära och kära. Det har 
blivit väldigt populärt så det 
måste vi fortsätta med, berät-
tar Emma.

Sång och musik
Det mesta verkar handla om 
sång och musik för Ale lucia.

– Ja, fast jag skulle ge upp 
allt för min pojkvän. Han be- tyder mest för mig.

Att det skulle förpliktiga 
att vara Ale lucia är inget som 
Emma tänker på.

– Nej, man är som man är. 
För mig är det självklart att 
alltid försöka ställa upp för 
vänner, det är inget som för-
ändras bara för att man blir 
lucia.

Har det varit många gra-
tulanter?

– Ja, det är inte klokt vad 
snabbt saker sprider sig i den 
här kommunen. Det verkar 
ha gått som en löpeld, alla vill 
kramas och gratulera. Det gör 
inget, det är bara kul.

Julen kommer hon att fira 
hemmavid – det är en högtid 
hon gillar.

– Absolut, det är så fint med 
alla ljus och förhoppningsvis 
får vi lite snö också.

Vad vill Ale lucia helst äta 
på julbordet?

– Prinskorv och köttbul-
lar.
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Jag försäkrar att under min tid 
som ICA-handlare i Nödinge 

har det inte förekommit 
ommärkning eller ompackning 

av kött eller köttfärs.

Alla medarbetare i färskvaruavdelningen får 
fortlöpande utbildning i livsmedelshygien och vi 
arbetar aktivt med vårt egenkontrollprogram.

"Jag ska bli musikalartist"
– Ale lucia 
har tagit ut 
kursen

EMMA SAMUELSSON
Bor: Skepplanda.
Ålder: 17
Studerar: Ale gymnasium.
Syskon: Fyra systrar och en bror; 
Maria, 30, Malin, 23, Madeleine, 21, 
Linnéa 15 och Martin, 26.
Intressen: "Vara med min pojkvän."
Förebild/idol: "Min syster Made-
leine. Ingen kan sjunga som hon."
Favoritkäk: Pizza Hawaii från Nols 

pizzeria.
Först på önskelistan: Godis från 
Kroatien.
Drömresa: Kroatien. "Men jag får 
inte åka förrän jag har fyllt 18."
Om att vara Ale lucia: "Det är jät-
tekul, verkligen. Vi får fantastiskt 
mycket uppmärksamhet och alla 
uppskattar oss. En av de roligaste 
upplevelserna i livet."

snabbfrågor till Emma…5 Jul  eller Midsommar

Kalle Anka  eller Karl-Betil Jonsson

Abba  eller Carola

Ica  eller Lidl

Sankta lucia på svenska eller Italienska

Emma Samuelsson minns med glädje lördagens kröning i Furulundsparken. Att bli Ale lucia rankar hon som en av livets största upplevelser – hittills. Sedan 
kan hon alltid reta systrarna lite. Emma var den tredje som försökte och denna gång stämde – tredje gången gillt.
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