"Fucking Åmål"-Alexandra spelar i Sundvalls
nya film
Av Mats Bråstedt, GÖTEBORG.
Tuff, ung tjej med rejäl svada. Alexandra Dahlström i "Fucking
Åmål"? Jo visst, men också Alexandra i hennes nya film - "Tomten
är far till alla barnen".
- Det ska bli jätteroligt. Men mamma säger att jag borde vara
mer i skolan, berättar Alexandra som går i nian.
700 000 svenskar har sett Alexandra Dahlström som den unga, arga
Elin i Lukas Moodyssons succé "Fucking Åmål".
Det var tänkt att 14-åriga Alexandra Dahlström skulle
koncentrera sig på skolan i vår. Men nu har hon fått en roll i
Kjell Sundvalls komedi "Tomten är far till alla barnen". Den
utspelas under tio timmar på julafton. En kvinna bjuder hem sina
ex-pojkvänner och deras familjer. Det slutar givetvis med en
smäll.
Huvudrollerna i "Tomten är far till alla barnen" görs av, som
Expressen tidigare kunnat berätta, Katarina Ewerlöf, Peter
Haber, Jessica Zandén och bröderna Dan och Anders Ekborg. Och nu
alltså Alexandra Dahlström.

"Hon är rätt typ"
- Vi valde henne för att hon är rätt typ helt enkelt, förklarar
producenten Börje Hansson, som fått ihop 15,5 miljoner till
filmen. Hon är ju en tjej som har mål i munnen, och manuskriptet
innehåller mycket dialog.
Något som Alexandra gillar. Men ändå inte.
- Tjejen jag ska spela är lite för vulgär. Jag vill inte säga på
vilket sätt, men det kanske går att ändra på, menar Alexandra
Dahlström.
- Mamma tycker i och för sig att jag inte borde jobba mer nu
under den här terminen, men jag ska hinna med filmen.
Inspelningen är inte så lång. Ungefär tio dagar.

Åker till Berlin
Om en dryg vecka åker hon och de andra från "Fucking Åmål" till
filmfestivalen i Berlin.
- Egentligen hinner jag inte. Jag får väl läsa läxorna på

planet.
Rebecca Liljeberg som spelar Agnes, den andra stora kvinnliga
rollen i "Fucking Åmål", filmar just nu i Richard Hoberts "Där
regnbågen slutar". På måndag har båda chansen att ta hem en
Guldbagge för sina insatser i "Fucking Åmål".
- Visst blir det kul om vi vinner, men skulle vi inte göra det
är det inte så farligt, säger Alexandra Dahlström, som i alla
fall vet vad hon ska ha på sig på galan.
- Jag har bestämt det själv. Med lite hjälp av mamma.
Inspelningen av "Tomten är far till alla barnen" börjar i mars.

