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MOVE OVER
HÅK AN B E RG MÅ ännu inte vara ett ”household name”, 
men det är bara en tidsfråga. Hans helt unika kombina-
tion av trolleri och humor med musik som ytterligare bä-
rande element har fört honom in i trolleri-världens fin-
rum där legender som Sigfrid & Roy, Houdini och Co pry-
der väggarna.

Håkans shower utomlands, må det vara Los Angeles el-
ler Peking, är dundrade publiksuccéer där applådåskorna 
aldrig vill ta slut. Så vem är då denne Håkan Berg?

– Jag är uppväxt i en liten by på landet. Nej, det fanns 
inte ens ett rödljus. Kontrasten till de miljöer jag via mitt 
jobb nu kommer i kontakt med är hisnande. 

Som ung kände Håkan ett utanförskap, att han inte 
riktigt passade in i den rådande normen i skolan. Förut-
om på Roliga Timmen som blev en estrad och en portal till 
ett annat liv där han inte var en outsider, utan accepterad 
och till och med omhuldad.

Hans föräldrar hade ”vanliga yrken” och det var tack 
vare trolleriboken, den klassiska Sibyllans hemligheter 
som han fick upp ögonen för trolleriets magiska värld. 

– På tv såg jag Fawlty Towers med den fantastiska John 
Cleese, Helan & Halvan, Charlie Chaplin och Victor Bor-
ge och idén om att kombinera trolleri med komik föddes.

HÅK AN FLY TTADE VID  18 års ålder till huvudstaden för 
att gå på den välrenommerade Calle Flygares Teatersko-
la. Det dröjde därefter inte länge innan han, som den 
yngste någonsin, fick arbete som trollkarl och komiker 
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på nöjeskrogen Wallmans Salonger. Håkan blev snabbt 
ett mycket uppskattat inslag i showerna och hade redan 
som 20-åring gjort fler än 600 bejublade föreställning-
ar. Med en enorm showrutin i ryggen gick han sedan vi-
dare mot nya mål och har under de senaste 15 åren hunnit 
med bland annat en showturné tillsammans med Martin 
Stenmarck, flera tv-framträdanden, barnprogram samt 
ett flertal egna showproduktioner.

Förutom sina fantastiska shower så är Håkan en efter-
traktad konferencier och inspirationstalare.

– Företagsvärlden är inte så olik underhållnings-bran-
schen. Som artist så gäller det att hela tiden ”tänka utan-
för boxen” för att komma på nya inslag i mina shower som 
aldrig gjorts tidigare av någon annan. Detsamma gäller ju 
hos företag när de är på konferens. Genom mina föreläs-
ningar belyser jag centrala bitar som inspiration, målbild 
och hur man framgångsrikt genomför projekt, trots alla 
de motgångar som kan möta en på vägen.

Håkans föreläsningar möts inte av de vanliga gäsp-
ningarna som är legio på konferenser, utan av gapskratt 
med en fond av eftertanke och aha-upplevelser. 

Håkan må vara näst, näst bäst i världen, som även hans 
senaste show heter. Men inför vår intervju så meddelar 
han, när han redan är på väg, att han kan ”bli fem minu-
ter sen”. Hans nästa show skulle utan tvekan kunna heta 
”Näst, näst ödmjukast i världen”. 

Sådana artister unnar man all framgång i världen. Allt-
så ungefär det som Håkan är i färd med att uppnå. ■


