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Någon Guldbaggevinnare har vi så vitt jag vet inte här i vår del av 
världen. Inte om vi inte räknar med Robert Gustafsson. Är så fräcka 
att vi passar på att sola oss lite i glansen av den bagge han fick  
förra månaden. Robert Gustavsson tillbringar ju en del sommartid i 
Byxelkrok. Och det ligger ju i Kalmar län. Men lite långsökt blir det 
ju ändå.

Däremot kan vi faktiskt ståta med en alldeles äkta Oscarsvinnare. Utan att det blir ett 
dugg långsökt. Och en Oscarstatyett smäller ju många gånger högre än en simpel 
Guldbagge.
Vår alldeles egen Oscarvinnare heter Per Hallberg. Han är född och uppvuxen i 
Borgholm och deltidsboende i Tryggestad på Öland. Men mest bor han i Los 
Angeles. När inte Ridley Scott ringer och ber honom komma och fixa ljudet till sin 
nya film förstås. Det hände senast, för övrigt för femte gången, i fjol. Och arbetet 
med att lägga ljudet till den engelske storregissörens nya film Kingdom of Heaven 
håller han just nu på att avsluta.
Oscarsstayetten fick han 1995 för ljudet i Mel Gibsons Braveheart. Några år senare 
Oscarsnominerades han för sin insats i Face/Off. Och att han tillhör den yppersta 
världseliten när det gäller filmljud har han också visat i storfilmer som Gladiator, 
Höstlegender, Godzilla, Heat, The Patriot, Hannibal och Black Hawk Down. 
För mindre än en månad sedan fick han ytterligare en prestigefull utmärkelse som 
bekräftar hans mästerskap. Då belönades han för ljudet till filmen Ray (som för övrigt 
också var med och tävlade om en Oscar i ljudklassen) vid den stora brittiska 
filmgalan – British Film Awards. 
Just därför är Per Hallberg månadens profil i mars.

Hur känns det? Kommer det i närheten av att ta emot en Oscar?
– Verkligen jättekul. Jag kallar fortfarande Öland för hemma. Los Angeles är jobb och 
Öland är resten – avkoppling och ledighet. Därför känns det väldigt kul att det jag gör 
uppmärksammas där hemma, säger Per Hallberg i telefon från London.

Skämt å sido? Hur känns det egentligen, att ta emot en Oscar alltså?
– Det är naturligtvis fantastiskt. Samtidigt måste jag medge att jag har lite blandade 
känslor inför det där. I Hollywood har man gjort en väldigt egendomlig uppdelning. 
Man har delat in ljudklassen i två kategorier – sound editing och sound mixing. Själv 
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ansvarar jag för den del av arbetet som går under benämningen sound editing. Men 
även mixningen bygger ju oerhört mycket på det arbete jag och mitt team utför. Totalt 
har filmer jag varit sound editor för vunnit sex-sju Oscars för sound mixing. Och man 
kan väl säga att vi de senaste åren har missat tre fyra Oscars vi verkligen borde ha 
fått på grund av den här uppdelningen. Inom den brittiska filmindustrin nöjer man sig 
med att pris för bästa filmljud. Det är mycket mer korrekt.
– Å andra sidan är det här något som alla i branschen känner till. De vet att det är 
politik som ligger bakom. Men det är ändå lite tråkigt att mamma inte får se mig ta 
emot Oscars jag borde ha fått. 

Hur kom det sig att du började jobba med ljud?
– Det var en ren slump. Jag råkade vara i Los Angeles och träffade några som 
jobbade med filmljud. Jag hängde med och tittade, och efter ett tag frågade de om 
jag hade lust att hjälpa till. Det hade jag, och sedan har det rullat på.

Hur viktigt är ljudet för det totala filmupplevelsen?
– Det beror förstås på vem man frågar. Vi jobbar ju med en illusion. Vår uppgift är att 
få publiken att förflytta sig från sin egen vardag någon helt annanstans, och känna 
det som om de verkligen var där. Ljud är ett viktigt redskap för att skapa den 
illusionen. Idag har också publiken större förväntningar på den totala filmupplevelsen 
än förr. Helt enkelt för att det går att göra så mycket mer med dagens teknik. Det 
gäller inte minst ljudet.

En bekant berättade för ett tag sedan att hans lilla dotter blivit alldeles 
uppjagad när hon tittat på en gammal Lassiefilm. Men när han stängde 
av ljudet blev hon inte rädd alls. Vad han ville säga med det var väl att 
ljud är intryck som vi har svårare att skydda oss från än bild. Ett starkare 
medium helt enkelt.
– Visst är det så. Det här jobbet handlar väldigt mycket om att bygga upp en 
dynamik. Att skapa kontraster. Ofta är till exempel tystnad ett väldigt viktigt redskap. 
Att dra ned ljudbilden till ett minimum i sekvensen innan något dramatiskt ska hända 
kan  skapa en väldigt stark effekt. Då förstärker man dramatiken i det som sedan 
händer.

Vi vanliga människor som sällan kommer i närheten av några 
filmstjärnor är förstås nyfikna på hur de är? Hur är det att jobba med Mel 
Gibson till exempel?
– Det är verkligen jättehärligt. Han är en av pärlorna i branschen. En megastjärna, 
men privat är han faktiskt precis som vem som helst. Enkel, direkt och väldigt trevlig. 
På många sätt är han en fantastiskt givmild man som inte har så mycket gemensamt 
med den image han förknippas med.

Vilken är din favoritregissör?
–Det är svårt att plocka en. I så fall får det kanske bli Ridley Scott. Visuellt håller han 
en klass som ingen som kommer i närheten av. Och han har en fantastisk förmåga 

!2



att förflytta oss till andra världar och få oss att tro att vi är där. Som i Alien, eller 
Blade Runner.
– Sen finns det många andra. Taylor Hackford som regisserade Ray är också en 
fantastisk kille att jobba med. 

Favoritfilm?

– Det är nog just Blade Runner. Snacka om att den håller i längden. Trots att det är 
en framtidsskildring som har över 20 år på nacken håller den idag. Det är en film 
som har mycket i sig.  

Har den också det bästa ljudet?
– Nej, det har den inte.

Vilken har det så så fall?
– Svårt. Får jag strunta i att vara objektiv skulle jag nog säga Gladiator. Den har 
faktiskt ett ljudlandskap som är helgjutet. Ska jag välja någon som jag själv inte har 
varit inblandad i så kan jag peka på Saving Private Ryan. Den har ett fantastiskt ljud. 
Eller på Superhjältarna – en tecknad film som på sitt sätt innehåller ett väldigt 
intressant ljudhantverk.

Ska bra filmljud höras?
– Nej, det tycker jag inte. Det viktiga är att man känner något. Att filmen gav en 
upplevelse. Att den gjorde något med en.

Är det inte otacksamt att jobba med nåt som ingen egentligen minns 
efter filmen. Och minns mindre om du gjort ett bra jobb än om du klantat 
till det?
– Tvärtom. Det ser jag som en väldig fördel. Jag har haft turen att få jobba kreativt 
med väldigt bra filmprojekt. Det känns helt fantastiskt att få vara en del av det. Om 
publiken tänker på vad jag och mitt team uträttar eller inte spelar ingen som helst 
roll. Och jag har inget behov av att de ska veta vem jag är. Hade jag haft det hade 
jag väl försökt bli skådespelare istället. Jag från jobbet på kvällarna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det ger mig ständiga utmaningar. Jag skulle nog inte klara att jobba med något 
som innebar att jag gjorde precis samma sak varje dag. Och att jag får jobba med så 
många olika människor med olika personligheter.
– Och framförallt att jag har fått möjligheten att jobba med något jag verkligen gillar. 
Jag älskar film och ser det mesta.

Vad gör du just nu?
– Jag är i London och jobbar med Ridley Scotts Kingdom of Heaven. Det gör jag 
fram till första veckan i april. Sedan åker jag direkt till Los Angeles för att lägga ljudet 
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till The Island. Michael Bays nya film. Han har tidigare gjort bland annat Pearl Harbor 
och Armageddon.
– De är lite oroliga för att jag inte kan komma redan nu. Så det blir tufft. Det jobbet 
ska vara klart i juni. Sen hoppas jag att det kan bli lite ledig tid på Öland i juli.
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