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INVESTERA

I DIG SJÄLV!

GÖTEBORG/SKEPP-
LANDA. Den 19 juli hade 
sommarens svenska 
storfi lm ”Känn ingen 
sorg” premiär, med 
skepplandasonen Adam 
Lundgren i huvudrollen.

– Det har varit skitkul 
att spela in den här 
fi lmen, säger han till 
lokaltidningen över 
telefon från Italien.

Premiärerna har under det 
senaste året avlöst varan-
dra för skådespelaren Adam 
Lundgren 27 från Skepp-
landa. 

Förra hösten sågs han i en 
av huvudrollerna i Svt:s kriti-
kerrosade dramaserie ”Torka 
aldrig tårar utan handskar”, 
som blev hans stora genom-
brott.

Nu är han bioaktuell med 
filmen ”Känn ingen sorg”, 
som bygger på Håkan Hell-
ströms musik och texter, 
där han spelar den skruvade 
karaktären Pål som dröm-
mer om att lyckas som musi-
ker men hindras av sig själv. 

Att filmen utspelar sig i 
Göteborg var bara en av alla 
anledningar till att Adam 

Lundgren kände sig som 
klippt och skuren för rollen, 
något som kritikerna varit 
rörande överens om. Att 
han dessutom både sjunger 
och spelar själv i Hellströms 
låtar har gett guldskimmer åt 
recensionerna. 

– Jag har fått mycket posi-
tiv respons och det är väldigt 
roligt, men det har väl varit 
lite negativt också, men så är 
det ju. Det har varit skitkul 
att spela in den här filmen.

Stadsteatern nästa
Filmen spelades in under 
hösten 2012 i Göteborg 
och platser som Älvsborgs-

bron, Andra Långgatan, 
Feskekôrka och Järntorget 
har alla stor betydelse för 
skapandet av den göteborg-
ska miljön, om än något för-
skönande. 

– Det är en av få filmer där 
Göteborg får vara med och 
spela sig själv. Annars tycker 
jag ofta att man försöker att 
mörka var det är inspelat 

någonstans. Självklart är det 
en romantiserande bild, men 
det är också tanken, menar 
Adam, som själv är bosatt på 
Hisingen.

Han har ännu inte hunnit 
möta så många personliga 
reaktioner efter premiären 
eftersom han passat på att ta 
lite semester.

– Jag har först varit i som-

marstugan och sedan drog 
jag hit till Italien så jag har 
inte hört så mycket efter pre-
miären.  

Nu laddar han batterierna 
inför höstens stora utmaning 
då han tar steget till Göte-
borgs Stadsteater där han 
ska medverka i ”Frun från 
havet”. 

– Det blir första gången 

jag spelar på en institutions-
teater och det känns bra att 
bredda min yrkesbana. Sist 
jag stod på en teaterscen var 
på Pelarteatern i Alafors, 
säger Adam Lundgren.

– Adam Lundgren bioaktuell 
i ”Känn ingen sorg”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bioaktuell. Filmen ”Känn ingen sorg” med Adam Lundgren från Skepplanda i huvudrollen hade premiär den 19 juli.

Adam Lundgren.
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