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Hubothuvud till tv- 
serien Äkta människor.

Händer som burits  
av Robert Gustafsson 
under filminspelning  
av hundraåringen.
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Några ansiktsdelar ska de nog kun-
na ha i lokalen när vi kommer på 
besök. Som hans näsa eller tänder. 
Så säger hon i telefonen. Därför 

känns det helt normalt att jag svarar att det 
ju vore jättebra om de kan se till att ha vissa 
av Robert Gustafssons kroppsdelar där, det 
vore roligt att se dem. Att jag pratar med 
makeupdesignern Eva von Bahr kan inte 
folk i min omgivning veta.

När jag några dagar senare kikar in genom 
rutorna i en port på Kommendörsgatan på 
Östermalm vet jag att jag har kommit rätt. 
Där inne hänger en naken kvinna med sårig 
hud. Huvudet med det slitna håret tippar 
snett framåt. Det händer att någon sätter en 
hatt på det huvudet, eller att hon bär ett par 
glasögon. Det är det där ”liket” som brukar 
få förskolebarn som passerar på gatan att 
skrika och utropa: Nakenfis!

– Hon har fått elektricitet genom krop-
pen, berättar Love Larson sedan och visar 
på såren hon har, runda märken, som bågar, 
sådana man får där elektricitet går in. 

När man ska skapa ett så trovärdigt lik 

som möjligt till en filminspelning krävs det 
en del läsande i studielitteratur om obduk-
tion och att man tittar på många ”äckliga 
bilder”, som Love Larson säger. 

Han och Eva von Bahr driver The Make-
up Designers Stockholm som gör masker 
och sminkning till filmer och tv-serier.  
I deras lokaler finns lådor som är märkta 
med orden ”Blod” och ”Smuts” och anteck-
ningspapper med rubriken ”Halsar” följd 
av siffror och viktmått. Mängden mjukgö-
rande medel i silikonet. 

På en hylla finns en uppskuren mage 
som använts i en operationsscen i filmen 
Mammut och en avkapad arm som hitta-
des på stranden i engelska Wallander. Men 
långt ifrån allt handlar om död. Här finns 
en vägg som är täckt med mustascher och 
skägg, lådor med peruker och en byrå fylld 
med hundratals glasögon från olika årtion-
den. Här har man också tagit fram hår och 
smink till filmen Monica Z och gjort ärr 
från skottskador till Daniel Craig när han 
spelade James Bond i filmen Sky Fall.

Bland alla prylar kan man också hitta 
Carl Bildts näsa, som har burits av Robert 
Gustafsson när han imiterat utrikesminis-
tern. För en tid sedan var hela rummet fyllt 
av andra ansiktsdelar som skulle sitta på 
Robert Gustafsson, de senaste månaderna 
har Eva von Bahr och Love Larson till-
bringat mer tid med honom än de någonsin 
tidigare gjort med en skådespelare.

– Jag vet inte hur många timmar det varit 
och hur många liter lim vi har använt till 
hans ansikte, säger Eva von Bahr.

robert gustafsson spelar huvud-
rollen i filmen Hundraåringen, som 
baseras på Jonas Jonassons roman 
Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann.

– Åldersmaskering är det svå-
raste jobbet man kan göra smink-
mässigt, säger Eva von Bahr. När 
vi fick frågan om att göra projektet 
kände vi att det var roligt att de frå-
gade men att vi ändå ville säga nej. 
Risken att misslyckas är överhäng-
ande. Alla vet ju om att Robert 
är maskerad. Man har några få 
minuter, eller sekunder, på sig att 
etablera för publiken att han är 
hundra år. Köper inte publiken 
det fallerar hela projektet.

Men de antog ändå utmaningen 
att göra smink, masker och hår till filmen. 

– Jag tror inte att det har gjorts ett sånt 
stort sminkjobb i Sverige, nånsin. Och jag 
tror att det kommer att dröja länge innan 
det görs igen, säger Eva von Bahr och skrat-
tar.

I filmen är Robert Gustafsson inte bara 
hundra år – han har hela åtta olika åldrar. 
Hundraåringen Allan Karlson ser tillbaka 
på sitt liv och Robert Gustafsson har därför 
gjorts både äldre och yngre i flera steg.

– När vi har gjort honom yngre använder 
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vi upptajtande krämer. De funkar faktiskt, 
man kan se rynkor försvinna. Det stramar 
åt i några timmar, säger Love Larson. Vi 
har också använt linser så att han blir lite 
piggare i blicken, blekta tänder och olika 
hårdelar eftersom Robert själv har ganska 
högt hårfäste. 

När han spelar äldre än sin faktiska 
ålder har han burit en hätta gjord i silikon 
med hål i för att han ska bli mer tunnhårig. 
Och ju fler år han har på nacken, desto 
fler lösa delar adderas till ansiktet: ögon-
påsar, panna, hals, haka, kinder, överläpp, 
öron, näsa. Som att lägga ett pussel. Vid 
hundra års ålder är ansiktet helt täckt av 
lösa delar. 

Varje del kan bara användas vid ett till-
fälle. Det betyder att om Robert Gustafsson 
ska vara den äldsta versionen av Allan Karl-
son 20 gånger behövs det 20 hättor, 20 par 
kinder, 20 hakor, 20 näsor och så vidare. 
Och det är bara delarna till ”gubbe nummer 
åtta”.

– Det tog flera månader att gjuta fram allt, 
säger Eva von Bahr och plockar fram några 
skisser som visar hur Robert Gustafsson 
åldras steg för steg, från 23 till 76 år.

– Vi har tittat på folk i de åldrar vi velat 
få fram, haft det som referens, och försökt 
använda Roberts grundförutsättningar så 
att det ska passa honom, säger Love Larson.

Kontaktlinser har tillverkats och hand-
målats i London. Ju högre ålder desto fler 
spruckna blodkärl. Det finns gamla händer, 
som silikonhandskar, och lösmagar – störst 
efter en USA-resa då Allan Karlson ”mått 
gott” och sedan en ”gubbmage” som sjunker 
längre och längre ner.

att göra robert Gustafsson hundra år inför 
en inspelning tog 4,5 timmar. 

– Under nästan hela sminkningen har 
han varit tvungen att sitta rakt upp och ner 
och hela tiden haft nån som plockar på 
honom, säger Eva von Bahr. Därefter filmat 
i tio timmar samtidigt som jag och Love stod 
bredvid honom som två poliser. Så fort nåt 
släppt lite var vi framme med limmet. Sen 
upp tidigt nästa morgon och börja om från 
början igen. Det var extremt. Man måste ju 
säga att Robert har varit fantastisk, han har 
inte gnällt en enda gång. Men han förstod 
redan från början att det skulle ta skitlång 
tid att sminka varje morgon.

– Han har nog varit bra på att bita ihop, 
tillägger Love Larson.

Att Robert Gustafsson  är rätt person för 
rollen råder det ingen tvekan om att de 
tycker. 

– Han kan använda masken på ett otroligt 
bra sätt och gestalta den hundra år gamla 
mannen, han blir den där gubben. Det är ju 
inte bara masken, man ska sätta den på en 
skådis som kan använda den också, säger 
Eva von Bahr.

Som om det här inte vore nog så är det 
fler personer i filmen som åldras, det skulle 
göras imitationer av kända historiska per-
soner och dessutom utspelas vissa scener i 
andra årtionden, med trettiotalsfrisyrer och 
allt vad det innebär.

– När jag tänker på den här filmen kan 
jag ibland känna att jag vill börja gråta. 
Det var så fruktansvärt jobbigt att göra 
den, och en enorm press, säger Eva von 
Bahr. Men vi är nöjda, vi hade inte kunnat 
göra det bättre. Och det är fantastiskt att 
vi gjort det i Sverige, det är inte vanligt att 
göra den typen av sminkning. Det är nog 
många som inte förstår hur mycket tid sånt 
här kräver.

Därför var det extra roligt för Eva von 
Bahr och Love Larson att nyligen bli upp-
märksammade för sitt jobb med tv-serien 
Äkta människor, att få 
ta emot Club 100-priset 
för ”enastående insatser 
inom public service”. Pri-
set delade de med Ingrid 
Sjögren som gjorde kosty-
merna. 

De skapade utseendet 
på de mänskliga robotar-
na: hubotar. Samt gjorde 
effekter, till exempel en 
arm som delas i delar och 
ett huvud som öppnar 
sig så att man ser rakt in 
i den blå robothjärnan. 
Det huvudet står nu på en 
hylla bredvid en del av en 
hubotkropp som visar en 
öppning i huden där en 
sladd kan dras ut för att 
ladda huboten i ett eluttag. 
Men i övrigt är det skåde-
spelare som sminkats till 
hubotar. 

– Vi har använt oss av syntetperuker så att 
man får det här lite konstgjorda utseendet, 
säger Love Larson. Alla har linser i onatur-
liga färger och vi har sminkat dem väldigt 
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Oäkta människOR

Ovan: Lösmustascher i 
alla modeller och en näsa i 
modell Carl Bildt. Till höger: 
Skisser över hur Robert 
Gustafsson åldras från 
att vara i 20-årsåldern till 
nästan 80 år.
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mycket, bland annat sprutmålat dem med 
airbrush. Inspirationen till ögonbrynen har 
vi fått från Barbiedockor som har sprejade 
bryn efter väldigt exakta mallar.

allt handlar om att tv-tittarna ska se hubo-
tar, inte sminkade människor. Precis som 
att biopubliken ska se en 100-årig man och 
inte en skådespelare som egentligen är 48 
år. Och att kvinnan som flyter i vattnet i 
Morden i Sandhamn är ett lik och inte en 
docka och att de hundratals kvinnorna i 
filmen Monica Z lever på sextiotalet, inte 

att det egentligen är år 2013 och att de bär 
peruker. 

Smink och masker ska förstärka intryck-
et och handlingen och ge en film trovärdig-
het, men det ska inte vara något man direkt 
tänker på. Då har Eva von Bahr och Love 
Larson gjort sitt jobb. 
Kan det inte kännas surt när publiken inte 

förstår vilket stort arbete som krävts av er?  

– Det händer ibland att nån säger ”ja det 
var ju fint smink i filmen”, och att man då 
känner: Det tog ju månader! Det är inte 
smink, det är en fabrik! säger Eva von Bahr. 
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