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Livet efter succén

Megastjärnor FÖR TRE ÅR SEDAN De slog igenom som Jessica, Agnes,
Elin och Johan i ”Fucking Åmål” 1998. De spelade huvudrollerna i Lukas
Moodyssons succéfilm. I dag – tre år senare – pluggar tre av dem, även
om flera drömmer om att fortsätta som skådespelare.
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Stjärnorna från ”Fucking Åmål” tre år efteråt
Publiksuccé och Guldbaggar.
”Fucking Åmål” skapade fyra nya stjärnor – men vad hände
sedan?
Aftonbladet har kartlagt livet efter filmsuccén.
I går visade Sveriges Television Lukas Moodyssons hyllade
långfilm ”Fucking Åmål”.
Nu har tre år gått sedan filmen fick Sverige att jubla.
Vad hände med Elin, Agnes, Johan och Jessica?
Jorunn Amcoff
Dan Panas

”Jag ska flytta från
Trollhättan”
– Livet efter ”Fucking Åmål” är
som vanligt, både upp och ner. Men
jag har fått uppleva en massa
efter filmen och det har bara
varit positivt.
Direkt efter succén blev det tvrutan för Erica Carlssons del.
– Jag jobbade som programledare
på ZTV ett år och sedan bestämde

Namn: Erica Carlsson.
Rollfigur: Jessica.
Ålder: 19.
Bor: Trollhättan.

jag mig för att gå klart det
teaterestetiska programmet på
gymnasiet. Jag går ut i sommar.
Erica går nu i samma klass som
Mathias Rust. Hur framtiden ser ut
vet hon inte riktigt.
– Jag vet att jag ska flytta
härifrån och det blir där det
finns jobb. Film är det jag vill
satsa på. Och kanske flyttar jag
till ett annat land. Det är så
kallt här.
Om Lukas Moodysson erbjuder en ny
roll?
– Det skulle jag gärna tacka ja
till.

Familj: Pojkvän.

Hon har slutat som skådis
Efter ”Fucking Åmål” har Rebecca
Liljeberg medverkat i filmerna
”Sherdil” av Gita Mallik och ”Där
regnbågen slutar” av Richard
Hobert, samt tv-serien ”Eva &
Adam” på SVT.
Men nu är det slut med
skådespelandet. Rebecca satsar på
studier på universitetet och
pluggar nu på komvux.
Rampljuset lockar inte Rebecca
som för tre år sedan blev Agnes
med hela Sverige.
– Det är viktigt att få ut något
av livet. För mig är det att lära
sig nya saker. Jag tror inte att
jag vill vara skådespelare hela
livet. Det känns konstigt att
jobba med något från det att man
är 10 år och sedan göra det i
resten livet, säger hon i en
intervju till Aftonbladet.

Namn: Rebecca Liljeberg.
Rollfigur: Agnes.
Ålder: 19.
Bor: Stockholm.

Alexandra fortsätter med
teater
Alexandra Dahlström medverkade
efter ”Fucking Åmål” i Kjell
Sundvalls ”Tomten är far till alla
barnen”, tv-serien ”S:t Mikael”
samt i ”Kranes konditori” på
Dramaten.
– Det är klart att det var

Namn: Alexandra Dahlström.
Rollfigur: Elin.
Ålder: 18.
Bor: Stockholm.

annorlunda. ”Fucking Åmål” var mer
som en utflykt, som en lek. Det
betydde inte så mycket mer än att
det var roligt att få en
huvudroll. ”Tomten är far till
alla barnen” kändes som att det
var mer allvar.
Erfarenheten från Dramaten var
stor.
– Jag slogs av vad mycket de
kan! De var sjukt proffsiga. Jag
fick verkligen respekt för dem.
Inom kort syns Alexandra i en av
rollerna i teatergruppen Darling
Desperados uppsättning ”Blod”.

”Jag ska söka scenskola”
1999 släppte Mathias Rust singeln
”Om några år” med bandet Mathias
Rust och 0520. Han har också
gästspelat i Kanal 5:s ”OP:7”.
I vår går Mathias ut
teaterestetiska programmet på
gymnasiet i Trollhättan.
Efter det är det dags för
militärtjänst som ambulansförare.
Men sedan har han tänkt sig en
karriär som artist av något slag.
– Jag ska söka till scenskolan i
Göteborg.
När ”Fucking Åmål”-febern lagt
sig återgick livet till det
vanliga för Mathias del.
Inga autografer att skriva, inga
kommentarer om rollfiguren Johan.

Namn: Mathias Rust.
Rollfigur: Johan.
Ålder: 19.
Bor: Trollhättan.
Familj: Förlovad med Malin.

