INTERVJU: P.A. NILSSON

APOKALYPTISK
MARDRÖM TOG
SJU ÅR ATT
GÖRA KLART

Noll budget, arga lokalbor och inbrott på inspelningsplatsen. Det kan vara tufft att göra film. Men nu är
Drömmar om Las Vegas klar och vinner festivalpriser över
hela världen. Vi har pratat med regissören P.A. Nilsson
som även producerat, skrivit manus, fotat och klippt
långfilmsdebuten.
AV THOMAS NILSSON
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Fotograf Peter Malm instruerar stuntmannen Jakkin
Wiss under inspelningen av filmens pilot.

i befinner oss någonstans i ett
framtida Sverige, ett par år efter en
katastrof.
Elin (Pernilla Eriksson) drömmer
om att fly vardagen och jobbet som
exotisk dansare på den sjaskiga
strippklubben INC. Men klubbens ägare Victor
(Carl Netterberg) vägrar låta Elin gå.
Hennes alkoholiserade mamma (Daisy
Kosmider) gör det också svårt för Elin att kapa
banden och bara ge sig av. Elin träffar Erland
(Victor Dohlsten), en knarkande musiker som
lovar att han ska hjälpa henne att bryta sig loss
och hitta ett bättre liv någon annanstans.
När en mystisk främling i svart (spelad av
Anders Hasselroth) plötsligt dyker upp och
börjar sprida ond, bråd död omkring sig flyr Elin
och Erland ut på den ensliga landsbygden. Men
det är också då Elins dröm förvandlas till en
mardröm.
Sjukhuszombier på kraschad hårddisk
P.A. Nilsson, 52, är eldsjälen bakom Drömmar
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om Las Vegas. Han har skrivit manus, regisserat,
producerat, fotat och dessutom klippt
långfilmsdebuten.
– Men eftersom vi inte har haft nån budget
har jag fått göra mycket annat också. Som att
vara chaufför, fixa catering, snickra, måla och en
massa andra saker, skrattar P.A. på telefon från
Göteborg.
Till vardags jobbar han som ljussättare, något
som kommit väl till hands när han bestämde
sig för att själv göra film. P.A. har jobbat mycket
med reklam, men även med filmer och serier.
Bland dem märks bland annat Det nya landet
(2000), Festival (2001), Vår tid är nu (2017-2021)
och säsong två av Alex (2019). P.A. jobbade även
några dagar på Oscarsnominerade Gräns (2018).
– En gång i tiden studerade jag regi på nåt som
hette Dramacenter. Men det blev som ljussättare
jag främst kommit att jobba.
När vi gör intervjun håller P.A. på att bygga en
stor ljusrigg för inspelningarna av Nelly Rapp 2,
uppföljaren till Nelly Rapp – monsteragent (2020)
som han också jobbade på.
Men regidebuten kom faktiskt redan för
många år sedan.
– Jag gjorde en zombiefilm, Demonicum. Den
visades en enda gång på nån obskyr liten festival.
Men mer blev det inte. Jag gjorde aldrig nåt mer
med den. Jag tyckte väl inte att den blev så bra,
skrattar P.A.
– Nu ligger allt materialet på en kraschad hårddisk. Det skulle kosta 7 000 kronor att återställa
den. Men det har jag inte orkat ta tag i.
Filmen spelades in på Renströmska sjukhuset
i Göteborg.
– Det var precis innan dom skulle dra igång
inspelningarna av den första Huss-filmen 2007.
Då lånade vi utrustning av varandra. Dom som
gjorde zombiemaskerna till min film var mycket
duktiga, Peter Holmgren (Breaking Surface),
Anders Muammar (Eden Lake) och Kristina
Sandfors (Red Dot).
Egna set i samma studio som SVT-succén
Vår tid är nu har också ett finger med i spelet
kring Drömmar om Las Vegas.
– Vi drog igång inspelningarna på allvar 2017,
samtidigt som jag jobbade på SVT-serien. Då
hade vi turen att kunna bygga två egna set bakom
SVT:s set i samma studio i Jonsered utanför
Göteborg. En av våra miljöer stod kvar i över ett
år. Där kunde vi filma på kvällarna när våra egna
skådisar hade tid. Det setet låg utanför Poppels
bryggeri, mellan restaurangen och nattklubbsstudion. Vi kunde också låna andra smårum i
korridorerna i studion för scener till vår egen
film när alla andra från Vår tid är nu hade gått
hem, så det var väldigt praktiskt.
P.A. skänker också en tacksamhetens tanke
till produktionsbolaget Jarowskij som låg bakom
SVT-serien.
– Vi fick låna lite kablar och belysning, det var
verkligen schysst av dom. Flera av skådisarna
i Vår tid är nu var nyfikna och tyckte också det
var kul att vi höll på med ett sånt här projekt vid
sidan om.
P.A. och hans crew fick även tillgång till lokaler
i ett åkeri i Surte där man också hade filmat för
Vår tid är nu.
– Vi hade ju inget inspelningsschema för
Drömmar om Las Vegas, utan filmade när skådisarna kunde komma loss. Därför var det också
väldigt praktiskt att vi kunde rigga en inspelningsplats även där och låta den stå kvar i tre
månader och spela in scener när vi hade tid.
Många som gör film på den här nivån
upplever att folk är väldigt entusiastiska och
hemmabiotidningen.se | HemmaBio 5 2022

En mystisk främling
(Anders Hasselroth) dyker
upp efter apokalypsen och
tvingar det omaka paret
Elin (Pernilla Eriksson) och
Erland (Victor Dohlsten)
att fly ut på landsbygden
för att rädda livhanken.
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gärna vill hjälpa till så gott dom kan.
– Så upplevde jag också det. Problemet är att
det på sikt inte går att göra film utan en budget.
Det tar alldeles för lång tid och kräver alldeles för
mycket energi. Jag tyckte det var väldigt kul och
är glad att jag gjorde det. Men jag skulle nog inte
orka göra det en gång till på samma sätt.
Nu var alla som teamet kom i kontakt med inte
lika entusiastiska.
– Det inträffade en sak när vi spelade in
piloten, i Hindås utanför Göteborg. Jag är själv
född och uppväxt där, så jag trodde jag hade
koll på alla vägar i trakten. Men just där vi hade
tänkt filma blev det problem. Under alla år har
jag aldrig sett nån trafik där. Men när vi började
filma dök det plötsligt upp folk som gapade och
tyckte vi stod i vägen.
Hur började du med Drömmar om Las
Vegas?
– Runt 2012–2013 tog jag en paus från filmarbetandet. Under tiden jag gick arbetslös hamnade
jag i nåt slags vacuum som man gör ibland och
började skriva på ett manus. Från början hade
jag tänkt skriva ett drama. Men jag är sån som
person att jag snabbt tröttnar på saker och ting.
När manuset var klart frågade jag mig själv om
det här verkligen var en sån film jag ville göra.
Istället började P.A. fundera på vad han kunde
ändra på för att det skulle bli en film som han
själv skulle vilja se. Under ett par års tid skrev
han sedan om manuset.
– Jag minns inte hur länge jag höll på. Men det
ändrades till den story som filmen berättar om
idag.
Handlingen utspelar sig i Sverige, men att det
sker i en postapokalyptisk tid fick P.A. också
korrigera lite.
– Jag insåg att jag inte skulle ha råd att skapa
såna miljöer. Även om katastrofen inte inträffade i just vårt närområde ville jag ändå ha med
det scenariot i berättelsen. Jag ville fånga upp
stämningen och känslan kring den.
Du hade aldrig någon tanke på att göra
filmen på engelska?
– Nej, jag tycker det blir ”tacky”. Jag har sett en
del filmer med svenska skådespelare som pratar
engelska och tycker inte att det funkar riktigt.
Vi har så många bra skådespelare här, låt dom
skådespela på svenska då. Nu har filmen visats
textad runt om i världen och det verkar ju funka.
Den har vunnit priser på festivaler både till höger
och vänster. Jag tror vi är uppe i runt 25 olika
utmärkelser nu. Jag fattar inte riktigt vad det är
som händer, men tycker förstås det är jättekul,
skrattar P.A.
Drömmar om Las Vegas har nyligen vunnit pris
för bland annat ”Bästa drama”, ”Bästa manliga
dramaskådespelare” och ”Bästa kvinnliga
dramaskådespelare” vid Indie Spark Film Festival
2021 i holländska Utrecht.
Ändå beskriver P.A. filmen som något man
antingen älskar eller hatar.
– Jag har fått lika många nej som ja när jag
skickat in den till olika filmfestivaler. Det är flera
som sagt att det här är inget som dom vill visa, men
utan att motivera beslutet närmare. Och uppriktigt sagt bryr jag mig inte så mycket. Smaken är
ju subjektiv. Jag är likadan själv. Vissa filmer gillar
man, andra orkar man inte ens se färdigt.
Proffs och lovande amatörer i rollistan
Det är en blandning av amatörer och proffs bland
skådespelarna i filmen.
Den manliga huvudrollen spelas av Carl
Netterberg. Honom har vi tidigare sett i bland
annat Livvakterna (2001) och teveserien Hem till
byn (2002).
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P.A. Nilsson har blandat erfarna skådespelare med nybörjare i filmen.
Den kvinnliga huvudrollen spelas av Pernilla Eriksson som regissören
upptäckte under en casting-dag och som satt stort avtryck i filmen.
Pernilla har tidigare spelat i skräckrullen Huldra (2016), annars är hon
en "glad amatör".
– Men Pernilla har verkligen talang. Hon är en mycket skärpt kvinna
som utvecklades stort under tiden vi filmade. Nu har hon fullt upp
som civilingenjör och jobbar med hållbar utveckling. Men om hon
hade satsat på skådespeleriet tror jag hon hade kunnat bli ännu
bättre, säger P.A. Nilsson.

Anders Hasselroth
har tidigare gjort
både skräck (Faust
2.0och Hermit – The
Monster Killer) och
SVT-humor (Uti
bôgda, 2017–2018).

– Jag sa åt honom att köra
på som han brukar och inte
hålla igen. Det gjorde han
också. Mycket av dialogen i
hans scener är improviserad.
Det är också fördelen med
att göra såna här projekt.
Man behöver inte vara rädd
för att gå för långt, utan kan
göra lite mer som man vill.
Jag har jobbat på så många
svenska filmer där man gärna blir lite ängslig
och försiktig. Man vågar inte ta ut svängarna
ordentligt.
Victor Dohlsten har varit med i teveserien Huss
(2021) och Prime Video-serien Hanna (2021).
Honom fick man med på tåget via Daisy Kosmider
som både är producent och har en roll i filmen.
Daisy har medverkat i den danska miniserien
Krigarna (2018). Margareta Pettersson gör rollen
som en bondekvinna. Hon spelade mot bland
andra Matt Damon och Rolf Lassgård i Downsizing (2017) och hämtades också in av Daisy.
Även skräckfilmsbloggaren och skådespelerskan Sarah Giercksky har en roll i filmen.
Hon har regisserat egna kortfilmer och skrivit
manus till andra filmer som hon medverkat i,
till exempel Sargad (2017). Främlingen i svart,
Anders Hasselroth, har synts i skräckisarna
Faust 2.0 (2014) och Hermit – The Monster Killer
(2016), men även gjort humorsketcher i Uti bôgda
för SVT (2017–2018).
Den kvinnliga huvudrollen spelas av Pernilla
Eriksson som verkligen sätter sitt avtryck på
filmen.
– En mycket skärpt kvinna som jag hittade
under en casting-dag, minns P.A. och berättar att
hemmabiotidningen.se | HemmaBio 5 2022

» Jag minns inte hur länge jag höll på.
Men det ändrades till den story som
filmen berättar om idag.«

som vi hade blivit av med, skrattar han.
– Det var tufft att komma igång med inspelningarna igen efter ett sånt bakslag. Men samtidigt kunde jag inte bara ge upp allt. Jag kände
ansvar mot alla som varit med under åren och
ställt upp utan att ens få betalt. Så jag bestämde
mig för att göra klart filmen.

det då dök upp ett tiotal personer.
– Sen började vi filma en pilot 2014 och Pernilla
var med från början.
Pernilla har tidigare gjort skräck-Fantasyrullen Huldra (2016) där hon gestaltade den
mytologiska skogsvarelsen med samma namn.
Annars är hon en ”glad amatör”.
– Men hon har verkligen talang. Jag såg hur
mycket hon utvecklades under tiden vi filmade
ihop. Hade hon satsat på skådespeleriet tror jag
hon hade kunnat bli riktigt bra, fortsätter P.A.
– Men hon är civilingenjör, jobbar med
hållbarhet och driver podden Green Hacks
Scandinavia. Så hon har nog fullt upp med den
karriären.
Inbrottet som nästan knäckte filmen
Det var ett ständigt pusslande med att få ihop
skådespelarna.
Man fick förlita sig på att filma när man fick
möjlighet att samla dem – en dag här, ett par
dagar där. P.A. och hans team filmade på de
platser som man fick tillgång till. Ett par scener
är inspelade i Partille centrum där kommunen
lånade ut en lokal.
– Därinne hade jag målat och riggat med ljus
HemmaBio 5 2022 | hemmabiotidningen.se

i nästan en vecka. Vi hade fått låna kablar och
lampor och dragit dit boogie woogie-bandet Mays
Hounds som skulle spela i dom scenerna.
Dödstrött efter allt slit orkade P.A. inte plocka
med all utrustning hem, utan lät den stå kvar
över natten. Det visade sig vara ett ödesdigert
beslut.
– Morgonen därpå upptäckte vi att vi haft
inbrott. Vi blev av med utrustning och filmteknik
värd 30 000 kronor. Det märkliga var att man
hade klippt av och snott kablarna, men lämnat
kvar alla dyrbara lampor. Replikan av den
avsågade hagelbössan som Anders Hasselroth
använder i filmen stals också. Vi fick låna en ny
av Svenska film i Skåne.
Teamet blev också av med ett diesel-aggregat
som man lånat från Vår tid är nu-produktionen.
– Då kändes det som om ridån gick ner. Jag
åkte till Skåne för att umgås med mitt ex och vår
son för att få komma bort lite.
Men P.A. kunde inte släppa tankarna på
inbrottet och började leta efter ett nytt aggregat
på Blocket.
– Jag hittade ett i Karlskrona, satte mig i bilen
och åkte dit och köpte det. Och sen rullade det på.
Jag körde runt Skåne och köpte ihop alla kablar

Allt är filmat med en enda kamera
Drömmar om Las Vegas är inspelad runt om i
Göteborgstrakten.
De första scenerna spelades in 2014, de sista
scenerna togs sju år senare.
– Vi filmade allt med en Canon 6d och optiken
24mm Sigma, 50mm Sigma och 85mm Samyang
utan nåt glas framför. Det var bara att tuta och
köra. Sen hade vi en liten glider och ett Folkvagns-kit ibland, men vi gjorde även åkningar
med en skateboard och en bräda till bland annat
drömsekvensen i slutet.
Vi tog ju några drönarbilder också som vi filmade
med Canon 4k i full HD. Hela filmen är inspelad
med bara en kamera, en ljudkille och skådisarna.
Vi fick ändå inte plats med ett större team i bilen,
skrattar P.A.
Stuntscenerna fick P.A. hjälp med några killar
som jobbar med stunts; Jimmy Hellgren och
Stefan Johansson.
När filmen var färdiginspelad återstod allt
efterberbetningsjobb för P.A. som själv klippte
filmen och dessutom lade på allt ljud.
– Det var också tufft. Jag tröttnade efter ett tag
och tyckte att filmen kändes klar. Men då fick
min gamle dramalärare som jag hållit kontakt
med mig på andra tankar. Han sa: ”Nej, ge dig
inte nu. Ta ett varv till och gör det ordentligt”.
Och P.A. tog honom på orden.
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– Jag tvättade allt ljud och tog bort alla små
missljud. Det är jag jätteglad för nu, för det
gjorde väldigt stor skillnad för den färdiga
filmen. Nu blev den så bra den kan bli utan andra
resurser än mina egna.
Han beskriver hela resan som en otroligt
lärorik upplevelse.
– Det var slitsamt många gånger, men samtidigt väldigt roligt. Känslan var aldrig att vi skulle
ge upp. Den är nog också bland det viktigaste vi
bar med oss.
Pandemin kom på ett sätt också lägligt.
– Utan den hade jag suttit fast med mitt
vanliga jobb och inte kunnat lägga ner så mycket
tid på att klippa och fixa med filmen i efterhand.
Pandemiklipp gav apokalyps-feeling
När man ser Drömmar om Las Vegas kan man
inte tro att det är en nollbudget-produktion.
Hanterverket imponerar, både visuellt och
ljudmässigt. Det ser väldigt proffsigt och
påkostat ut.
– Nu när jag ser den färdiga filmen upptäcker
jag alla små skavanker och tänker på hur jag
hade kunnat göra vissa saker annorlunda. Men
bland det viktigaste jag lärde mig var att man
måste kompromissa, annars är det omöjligt att
göra klart ett sånt här projekt. Det var kompromisserna som fick oss att komma vidare när vi
körde fast.
P.A. lade till några specialeffekter under postproduktionen.
– Jag fick hjälp av en kille med att lägga in
en digital eldsvåda. Vi hade ju ingen sminkös
tillgänglig varje gång vi filmade. Så det där jacket
som Carl Netterbergs karaktär har efter ett knivhugg fick jag själv lägga till i efterhand. Det ser
faktiskt helt okej ut.
Filmen förändrades en del under klippningen.
– Jag ändrade inledningen på filmen ett par, tre
gånger. Jag tyckte det blev tråkigt jämfört med
hur det var skrivet i manuset.
Lösningen kom från oväntat håll.
– När pandemin slog till var jag ute och
jobbade med en produktion, jag tror det var Huss.
Bland annat var vi på Landvetter flygplats som
låg helt öde. En dag tog jag med mig min kamera,
smet in och filmade i den stora, folktomma vänthallen. En sån här bild får jag ju aldrig en chans
att ta igen, tänkte jag. Den bilden blev ju också
precis den postapokalyptiska inledning som jag
ville ha.
Vad hade du gjort annorlunda om du hade
haft pengar att jobba med?
– Det är en svår fråga. Men då hade jag hyrt
ett dieselaggregat och filmat scenen med
rockbandet och skjutningarna under två dagar
istället för bara under en kväll. Vi lade ner så
mycket tid på att preppa inspelningsplatsen. Det
hade varit kul om vi hade kunnat utnyttja den
bättre och fått ännu mer material. Men jag är
inte säker på att pengar i sig hade gjort filmen
bättre. Då hade jag hellre velat ha mer tid med
skådespelarna.
Även om det hade funnits en budget hade P.A.
inte satsat på fler specialeffekter.
– Det var ingen ambition jag hade från början.
Det är ingen sån film. Vi hade en del diskussioner om hur mycket blodstänk vi skulle ha
vid skjutningarna. Men jag ville hålla det nere.
Såna effekter tar tid och är svåra att få till bra.
Jag kände att vi lika gärna kunde lägga den tiden
på andra saker istället. Även om vi har lite blod
tycker jag det är viktigare att skådespelarna blir
trovärdiga när dom levererar sina repliker.
Berätta lite om musiken i filmen, den känns
väldigt närvarande mest hela tiden.
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Något slags katastrof har inträffat och även Sverige
är drabbat. Men den ödsliga landsbygden är ingen
trygg plats för filmens udda hjältepar.

Carl Netterberg har vi tidigare sett i bland annat
Livvakterna (2001) och teveserien Hem till byn
(2002).

– Det är lite blandat kända och okända, och
lokala band. Jag diggar ju Nine Inch Nails och har
länge velat göra en grej med en av deras låtar. Ett
tag tänkte jag skriva till Trent Reznor och fråga
om jag fick tillstånd att använda en av deras låtar.
Men det rann ut i sanden, jag vågade inte.
Istället kom P.A. att tänka på en konsert han
hade sett med bandet Spark! från Falkenberg
som han verkligen gillade.
– Så jag skrev till dom och frågade om jag fick
låna en låt av dom och fick ja direkt. Det är kul,
för dom är så satans bra! Sen är det polare som
spelar som också har ställt upp med musik. Jag
var själv trummis i ett hårdrocksband förr om
åren, så jag har en del kontakter. Jag hade kunnat
fråga lite större band, som In Flames och Dark
Tranquility. Men jag ville inte ha ren metall på
ljudspåret. Det är inte den attityden filmen har.
Med på ljudspåret finns också Uddevallabandet El Pompero, döpt efter en mörk skepnad
som påstås äta kadaver i gränstrakterna till
Dalsland.
– Jag lärde känna frontmannen Anders
Jacobson för många år sen när vi gjorde en
musikvideo och han spelade trummor i ett annat
band, minns P.A.
– Hans nya band El Pompero spelar go, brötig
rock ´n roll som jag tyckte kunde passa till filmen.
En annan barndomskompis medverkar också
med sitt band, Oxidize, och låten Hey Angel.
Den sista frågan är oundviklig – blir det
någon ny film nu?
– Haha, jag har ju tänkt göra en zombiefilm,
Zombiezone. Manuset är redan klart. Det skrev
jag på två timmar och några whiskey. Carl och
Daisy har redan nappat, liksom Pernilla. Men
sen kom pandemin och jag har inte gjort nåt mer
med dom tankarna. Men fan, nu känner jag att
det kanske är dags att börja fundera på att dra
igång det där projektet.
P.A. avslöjar att han faktiskt redan har filmat
en scen.
– Det är en ganska bisarr historia. Jag hade
kontakt med en kille som skulle fixa min
trasiga hårddisk. Men hans lägenhet brann

ner. Jag kände
egentligen inte
honom, men
åkte dit för att
hjälpa honom
att röja upp.
Medan vi höll på
att bära ut hans
saker sa jag att
”det här är ju
en perfekt miljö
för en film. Ett
sånt set skulle
ta lång tid att
bygga upp”. Då
säger killen:
”Men filma här, då”. Och det gjorde P.A.
– Jag åkte hem och hämtade min nya kamera.
Samtidigt ringde jag Carl och sa att han måste
ta sig dit för vi har världens chans att filma i en
sån miljö. Carl kom, vi spånade fram en scen som
kunde passa i zombie-storyn och sen filmade vi i
två timmar. Killen med lägenheten tyckte det var
skitkul, mitt uppe i allt annat elände. Nu vet jag
inte hur bra materialet blev. Men man kan ju säga
att jag har börjat med zombiefilmen lite grann,
haha.
Drömmar om Las Vegas hade premiär den 30
oktober 2021 med en visning i Göteborg för alla
som jobbat med filmen.
Nu visas filmen på festivaler runt om i världen
och går även att se på VoD. n
Vill ni hyra filmen bjuder Overkill Productions
HemmaBios läsare på 25 procent rabatt. Skanna
QR-koden.
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