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Klara blev Enköpings lucia
Enköping
Klara Edin, 19, är Enköpings lucia
2017. Rekordmånga röstade på lucia
i år och nätröstandet har verkligen
slagit igenom på bred front.
Det blev kandidat nummer
5, Klara Edin, som fick över-
lägset flest röster i tävling-
en Enköpings skönsjungan-
de lucia 2017. Det hade hon
aldrig trott.
Glada tjut avglädjeoch lite

mycket förvåningmötte fjol-
årets luciaEricaLindbergnär
honringdepå lägenhetsdör-
ren på Maratongatan med
blomsterbuketten i högsta
hugg.

Klara Edin hade svårt att ta in
nyheten.
– Jag fattar inte att det

hände. Jag drömmer eller
någonting, sa honminuter-
na efter att den lilla gratula-
tionsdelegationen kommit
in i bostaden.
Fjolårets lucia Erica Lind-

berg, körledaren Viktoria
Strandberg och luciakom-
mitténs Britt-Marie Lidmo
hade en hel del praktiska sa-
ker att ta tag i omedelbart.
Bland annat ska klänningen
ordnas till kröningensomär

redan nu på lördag på Stora
torget.

Klara Edin ser fram emot
uppdragetmed stor glädje.
– Det ska verkligen bli kul

bara att få vara lucia. Det har
jag inte varit förut. Det är en
stor äraatt få varaEnköpings
lucia, berättade hon.
Mellanden26oktoberoch

den 3 december har man
kunnat rösta på sin favorit
bland de sju kandidaterna.
Liksom förra året har lucia-
kommittén fäst stor vikt vid
sången.
Man har kunnat lyssna på

de sju som har aspirerat på
att få bli lucia på Enköpings
luciashemsida,därmanock-
så har kunnat rösta direkt.
Mennaturligtvishardetock-
så gått bra att rösta på gam-
malthederligt sätt,medröst-
sedlar på papper.

Det var rekordmånga som
röstade i år. 6404röstade. Av
dem röstade 4842 på nätet.
1562 röstade som förr, med
röstsedlar av papper.
– Det brukar röra sig om

runt 3000 till 4000 röster,
så att det var väldigt många
fler i år, berättade Britt-Ma-
rie Lidmo.
Klara Edin fick 2395 rös-

ter.Det var 1170 röstermerän
densomficknäst flest röster.
En nyhet i år är att lu-

cia kröns före luciadagen.
Kröningen kommer som

nämnts att ske på Stora tor-
get redan på lördag.
Nu väntar en handfull

framträdandendagarna före
luciadagen, tolv framträdan-
den (plus två i Vårfrukyrkan)
på luciadagensamtytterliga-
re några efter lucia.

Musiken är en stor del i Klara
Edins liv. I och med att hon
är lucia kommer hon nu att
fågöraenegen låtmedhjälp
av Lowlife Productions (Vik-
toria StrandbergochLudwig
Keijser).

– Man skriver, spelar in
och producerar en egen låt,
berättade Viktoria Strand-
berg.
Förra årets lucia, Erica

Lindberg, har släppt sin låt
på Spotify.
– Jag har inte spelat in nå-

got själv förut.Det skabli kul
att få skrivanågot egetockså,
säger Klara Edin.

Anders Jagemo
anders.jagemo@epos-
ten.se

"
Jag har inte
spelat in något

själv förut. Det ska
bli kul att få skriva
något eget också.

Klara Edin, lucia

Grattis! Fjolårets lucia, Erica lindberg, gratulerar årets, Klara Edin. Foto: Anders Jagemo

Lucior. Klara Edin tar över efter Erica lindberg.

Lilla Al-Fadji
säger adjö
radio
I 18 år har Lilla Al-Fadji
slängt käft med kända
gäster i P3. När det nu är
dags att ta farväl gör han
det med en unik intervju.
”Idén dök upp för flera
år sedan, då tyckte jag
inte att det var rätt, men
nu känns det helt klock-
rent”, säger Felipe Leiva
Wenger.

Bakomden frispråkige rollfi-
guren Lilla Al-Fadji står Feli-
pe ”Fille” LeivaWenger, känd
frånhiphop-duon Ison& Fil-
le.
Han hade aldrig kunnat

tro att hans alter ego skulle
få höras i etern så länge som
han har gjort.

–Allt med den här karaktä-
ren har varit så speciellt, att
jag har fått göra honom så

länge. Att han har betalat
min hyra så länge, det trod-
de jagaldrig, säger FelipeLei-
vaWenger.
ÄvenomLillaAl-Fadji läm-

nar radion så kommer han
att leva vidare. Var är inte
bestämt än, men någonting
”visuellt” blir det, säger han.

Ett möte Leiva Wenger sent
kommer att glömma är det
mellan Lilla Al-Fadji och vett
och etikett-expertenMagda-
lenaRibbing, somavled tidi-
gare i år.
–Det var väldigt speciellt

och kul och jag minns att
på något sätt så klickade ka-
raktären och Ribbing och
de hade ett samtal där det
kändes så på riktigt. Det var
oväntat och häftigt, minns
han.
Även om Fille och Lilla Al-

Fadji är två helt olika perso-

ner (den ena verklig ochden
andra fiktiv) så har de länge
drömt om att få välkom-
na samma gäst till radio-

studion: Zlatan. Det mö-
tet blev aldrig av, men för
några år sedan fick Al-Fad-
ji möta sin största idol, 50

Cent. Det skulle till ochmed
hablivit en intervju om inte
den amerikanske rapstjär-
nan avbokat i sista stund –

och kanske var det tur för
lyssnarna?

Matilda Kvarnström lantz

sLutar. Efter 18 år i P3 är lilla Al-Fadji, eller Felipe leiva Wenger sommannen bakom rollfiguren heter, redo att göra sin sista
intervju. Foto: Mikael Andersson


