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ALAFORS. Lina Lind-
ström blev historiens 
57:e ljusdrottning.

Beskedet fick hon 
blott tjugo minuter 
innan kröningsceremo-
nin skulle ta sin början 
i Furulundsparken.

– Det kom glädjetårar 
och jag måste erkänna 
att det kom en liten tår 
även när jag stod på 
scenen, säger Lina med 
ett leende.

Lokaltidningen träffar Lina 
Lindström efter söndagens 
sista framträdande, som ägde 
rum i Ahlafors IF:s klubbstu-
ga på Sjövallen vid 17-tiden. 
Ett dygn tidigare hade Lina 
mottagit beskedet av lus-
semammorna Gunilla Jo-
hansson och Maj-Lis Carls-
son att hon fått flest röster av 
de sju kandidaterna och blivit 
Ale Lucia 2009.

– Tanken hade väl slagit 
mig att jag faktiskt kunde bli 
Lucia, men samtidigt kom det 
som en liten chock.
Hann du bli nervös?

– Ja, faktiskt.
Sång och musik, som det 

innebär att vara med i luciatå-
get, tillhör vardagen för Lina 
Lindström. Hon tar regel-
bundna gitarrlektioner och 
sången övar hon tillsammans 
med Johanna Forsberg, som 
för övrigt leder repetitioner-
na med Ales luciatrupp.

– Jag har ett drömyrke som 
singer songwriter. Blir det 
inte så har jag bestämt mig för 
att studera på Oxford Univer-
sity. Till vad vet jag inte rik-
tigt, det skiftar från dag till 
dag.
När lussandet är fär-
digt väntar snart julafton. 
Hur ser ditt julfirande ut?

– Det blir tillsammans med 
familjen och mina kusiner. I 
år ska vi vara hemma hos oss. 
Gästerna ansluter lagom till 
att Kalle Anka börjar, sedan 
så äter vi julbord. Klock-
an sex kommer tomten och 
delar ut julklapparna. Senare 
på kvällen brukar jag och min 
kusin Fanny spela gitarr och 
keyboard. Avslutningsvis så 
spelar vi julklappsleken. Det 
är en typisk julafton och så 
som den ska vara.
Vad är den viktigaste jultra-
ditionen?

– Det är nog helheten. 
Det är lika härligt att se sina 
syskon öppna paket de tycker 
om, som att äta god julmat 
tillsammans.
Vad är det godaste på jul-

bordet?
 – Laxen är favoriten 

nummer ett! Dessutom 
tycker jag väldigt mycket om 
skinkan och vörtbrödet.
Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Tusen skivor. Jag samlar 
på skivor och önskar mig 
några till.
I fredags avgjordes årets 
Idol. Var det rätt person 
som vann?

– Ja, absolut! Erik var 
bäst. Jag var i Scandinavium 
och tittade för ett par veckor 
sedan och det var häftigt. Erik 
var jätteduktig och rättmätig 
vinnare i mina ögon.
Hade du själv kunnat tänka 
dig att vara med i Idol?

– Ja, fast inte nu utan helst 
om några år. Min röst är inte 
färdigutvecklad och jag är inte 
redo för att kunna lyckas.
Om du får sjunga fritt, vad 
blir det då?

– Powerballader och 
rocklåtar. Lite grann åt U2-
hållet.
Om det blir snö på jullo-
vet, kan du tänka dig att ta 
på dig slalomskidorna och 
kasta dig ner för Aleback-
en?

– Jag älskar att åka skidor. I 
februari var vi i Sierra Nevada 
och åkte utför. I Alebacken 
har jag aldrig åkt, men varför 
inte om det blir väder.
Tänker du avge något ny-
årslöfte och i så fall vad?

– Att jag ska fortsätta 
utmana mig själv och inte 
vara rädd för saker och ting i 
livet. Det gäller att ta chansen 
när tillfällen ges. Jag vill hela 
tiden sätta upp nya mål.
Vilken är din käraste 
ägodel?

– Det är Herr Nilsson, 
ett kramdjur som jag fick av 
morfar min första jul.
När du inte går i skolan 
eller tar sånglektioner, vad 
gör du då?

– Jag är mycket med kom-
pisar, blir kvar i stan ibland 
efter skolan och hänger på 
café eller tittar runt bland af-
färerna. På loven jobbar jag 
på Sotenäs Golfklubb.
Spelar du golf också?

– Ja, jag tog grönt kort för 
fem år sedan men jag står 
fortfarande kvar på 36 i han-
dicap.
God jul!

– Tack, detsamma!

Lucia som älskar julens traditioner
– Och tomten ska ha skivor 
i säcken 

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lucia 2009, Lina Lindström från Bohus.

LINA LINDSTRÖM
Ålder: 16.
Bor: Bohus.
Familj: Mamma Carina, pappa Peter, 
syskonen Jesper, 14, och Hanna, 10.
Stjärntecken: Oxe.
Studerar: Samhäll på Kitas Gymna-
sium i Göteborg.
Roligast i skolan: Historia, svenska 

och engelska.
Favoritmusik: Pop och rock. Jag 
gillar U2 väldigt mycket. Jag var 
på deras konsert i somras. Det var 
grymt.
Motto i livet: Jag går långsamt, 
men går aldrig tillbaka.

7 SNABBA
Glögg – Julmust
Jul – Midsommar
Disco – Bio
Lussekatt – Pepparkaka
Motionera – Slappa
Fotboll – Ishockey
Mejl – Telefon

Ales luciatåg 2009. Från vänster: Annika Viklund, Jessica Albaeus, Johanna Fridh, Lina Lindström, Elin Rubensson, Amanda 
Hansson och Erica Ericsson.
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