Stjärna av en slump
Alexandra Dahlström, 14, filmstjärna av en tillfällighet.
- Jag stod i kön till en audition. När jag kom fram sa jag mitt
namn, säger Alexandra. Så fick hon sin första filmroll. Nu har
hon en av huvudrollerna i Fucking åmå, hennes andra film.

Regissören Lucas Moodysson såg henne i filmen Sanning eller
konsekvens och tyckte att hon passade i rollen som Elin i
Fucking åmål.
Fucking åmål är en ny svensk film, som har premiär på fredag.
Alexandra Dahlström har den ena huvudrollen som småstadstjejen
Elin. Alexandra är en tjej full av tankar och energi trots att
det är dagen efter den stora galavisningen i Trollhättan. Hon
har lätt för att prata och börjar genast bubbla.
- Jag tycker att Fucking åmål är en snäll, modig och glad film.
Elin är så rolig, hon är kaxig men ändå snäll, säger hon. När
jag provfilmade för rollen tänkte jag att Elin är mer extrem än
vad jag är. Men nu efter filmen har jag blivit Elin, schizofrent
va? Elin tänker mycket men är ändå naiv. Jag tror att jag har
kommit fram till fler saker än Elin.
Alexandra är 14 år och har bott i Stockholm sedan hon var två år
men är född i Gävle, så lite småstadsgener har hon allt. Elin, i
filmen är otroligt trött på småstadslivet. Alexandra, själv
skulle inte kunna tänka sig att bo någon annanstan än i
Stockolm.
- Det finns fler möjligheter här, men småstäder har väl sin
charm de också, säger hon.
När Alexandra var mindre dansade hon balett, älskade rosa och
var en lipsill. Hon läste mycket men sedan hade hon ett VeckoRevynavbrott. Nu har hon i alla fall börjat läsa böcker igen.

- Jag läste en Vecko-Revyn för ett tag sedan och mådde illa,
säger hon och suckar.
Hon tycker att det är kul att provocera tråkiga människor så att
de ska tycka att hon är konstig.
Hur känns det att kyssa en tjej, vilket du gjorde i filmen?
Alexandra börjar skratta och säger:
- Det är ju alltid roligt att kyssas. Folk lägger så stor vikt
vid det, men det är väl inte så konstigt. Tjejer har mindre
skäggstubb det är enda skillnaden. Kyssas är som att kramas
ungefär. Okej lite mer.
Alexandra vet inte om film är något hon vill hålla på med i
fortsättningen. Hon säger att hon vägrar att bestämma sig. Det
finns mycket annat hon vill göra. Hon tycker inte pengarna är
det vikigaste. Det viktiga är att hon får jobba med något hon
tycker är kul och träffar många människor. Hon verkar ändå tycka
att det har varit jättekul att spela in filmen.
Vilken är din drömroll?
- Nej, åååh den frågan har jag fått förut. Jag vill kunna svara
något bra. Jag har ingen drömroll men jag skulle vilja vara med
i en Quentin Tarantino-film.
Såpaskådis är nog i alla fall inte något för Alexandra. Hon har
inte lyckats se ett enda helt avsnitt.
- Fast man vet aldrig med mig, jag har en sån dubbel moral. Jag
kan berätta en sak, medan du skriver, säger hon och fortsätter:
- På tal om dubbelmoral agiterade jag förut emot dunkappor, alla
har ju det nu förtiden. Jag tjatade på mina kompisar och sa att
de såg klonade ut. Vet du vad? Nu har jag köpt en själv. Snacka
om dubbelmoral, nu är jag också klonad. Ha, ha! Att hon har
spelat in en film har inte förändrat henne eller hennes liv så
värst mycket. Skolan har fungerat bra och hon har samma kompisar
som förut. Hon säger att hon inte strävar efter att vara
populär. Hon har många nära vänner och tycker inte att det är
kul att anpassa sig bara för att vara populär.
Får du fler killar nu när du är kändis?
- Javisst, de bara flockas! Nej jag skämtar bara, skrattar
Alexandra.
Hon tycker att killar och tjejer inte förstår sig på varandra.
- Det är roligare att bara hångla. Det är nog inte så många 1415 åringar som är seriöst kära i varandra, säger hon.

Av: Emmy Rasper
Alexandras lista över roliga saker
Politik, jag tycker att det är jätteroligt att disskutera
Musik, jag skulle vilja vara pretentiös och ha super koll,
men det är dyrt med skivor.
Att skriva är också kul. Jag brukar skriva ner mina tankar
ibland blir det dikter ibland krönikor.
Kläder, men det är rätt ytligt.
Japanska kockknivar är fina.
Annat smått och gott
Familj: Mamma Irina, pappa Hasse, storasyster Jenny
Tidigare filmroller: Fanny i Sanning eller konsekvens
Framtid: Ska vara med i ett avsnitt i S:t Mikael, sen är det
skolan som gäller.
Har haft: En kanin som kissade överallt

