
Seth Engström 

Världens bästa trollkarl 

Text: Helena Thorén Foto: Jenny Puronne Jansson 

I Hollywood korades Seth Engström till världsmästare i trolleri. Det är hans största trofé, men 

säkert inte den sista. Han är redan europamästare, femfaldig nordisk mästare och har svenskt 

rekord i trolleri (tiofaldig mästare). Det här är berättelsen om klassens ärkenörd som blev 

världsberömd trollkarl. 

Seth Engström är tjugoett år. Jämnåriga har nyss klarat av gymnasiet och de flesta vet inte vad de vill 

bli, men det vet Seth. Han är trollkarl, ett ovanligt val som inte står med i Arbetsförmedlingens listor. 

- Jag visste redan när jag var liten att jag skulle bli trollkarl. Jag gjorde skolan bara för att man 

ska göra skolan och föräldrarna ville det. Andra ville bli polis, för mig fanns det aldrig något 

annat alternativ. Gymnasiet blev lite för mycket för mig och det gick så bra som trollkarl så 

jag hoppade av. Pappa stöttade mig och sa ”Satsa på din grej och var glad”. Jag tog inte 

studenten, men jag saknar bara några månaders studier på Samhällsvetenskaplig, inriktning 

samhälle. Om jag någon gång behöver gymnasiekompetens så tar jag igen det då. 

Att vara trollkarl verkar vara mer en livsstil än ett jobb. För oss vanliga dödliga är trolleri förknippat 

med magi och mystik.  

- Det är sant, det är ett sätt att leva på. Jag har aldrig jobbat en enda dag, förutom då jag 

skickar fakturor. Jag gör det jag älskar.  

Tränar halva dygnet 

Hur ser en helt vanlig dag ut för dig? 

- En vanlig dag… du kommer att bli uttråkad: jag vaknar vid elvatiden, äter frukost och springer 

kanske en joggingtur, vid halv ett tar jag fram kortleken och sedan övar jag med avbrott för 

telefonsamtal och mejl till niotiden på kvällen. Då äter familjen middag och sedan övar jag 

igen fram till midnatt. När jag har gig ligger de oftast på sen eftermiddag eller kväll. Hemma 

igen kollar jag mina mejl och läser böcker och lägger mig vid två-tre på natten. Jag tränar i 

snitt tio-tolv timmar per dag, 365 dagar om året, men jag kan inte se det som ett jobb för jag 

älskar verkligen det här. 

Den här killen har talang för korttricks, minst sagt. Han är idag bäst i världen och han slog igenom 

med dunder och brak när han som femtonåring blev svensk mästare i trolleri både i junior- och 

seniorklass. Vid Europamästerskapet i London 2005 upptäcktes han och blev på rekommendation 

antagen till den prestigefyllda trolleriskolan Chavez Studio of Magics i Los Angeles. Det året sökte 

nästan tusen till skolan, sju blev antagna och bara två av dem på vitsord: Seth och en tjej från 

Frankrike. 

- Det var helt sjukt. Fjorton dagar efter mästerskapet ringde Dale Salwek (red. Han driver 

skolan) och sa ”I have a very big recommendation for you… be here the 21st of August”. Alla 

världskända trollkarlar i Las Vegas har gått hos Chavez, så jag hade inte ens drömt om att 



söka dit. Jag åkte till USA, lärde mig fingerfärdighet och kortmagi på scen och på ett halvår 

tentade jag av ett års studier. 

Dale Salwek skrev i ett brev att du har ”det”.  Vad tror du han menade? 

- Jag tror han menade att jag har det lilla extra som skiljer mig från mängden, men det beror 

bara på mitt brinnande intresse. Att jag har talang är den största bluffen av alla, jag övar 

mycket och det är vad världsmästarna gör.  

Trollerilåda vid åtta 

Det brinnande intresset startade tidigt, redan på dagis. När Seth Engström var fyra år lärde han sig 

sitt första tricks: att dra isär tummen. När han var åtta ärvde han en trollerilåda av sin bror Marc. 

Efter två veckor var tricksen trasiga och Seth gick till Buttricks och köpte en ny. Sedan växte intresset 

och uppmuntrades av pappa Stefans bästa vän Christer ”Crillo” Lindgren, som är lärare på 

Stockholms Universitet. Crillo hade hållit på med kortmagi sedan tonåren och under tio år tog Seth 

lektioner av honom. Seth trollade alltid, även när han var i skolan och det hade sina följder. 

- Jag var nördarnas nörd i skolan, men blev ändå kompis med alla. De tuffa killarna kunde be 

mig trolla och jag trollade gärna för de mest blyga. Jag gillar att alla är lika inför trolleri. 

Seth gick först i Fornuddens skola och sedan högstadiet i Kunskapsskolan i Skrubba. Därifrån har han 

kvar sina allra närmaste vänner. Det är Jim Dam, svensk mästare i boxning som nu studerar vid 

Kungliga Tekniska Högskolan, Teddy Sjöström som läser juridik och franska samt Kim Andersson som 

läser ekonomi. 

- När vi träffas trollar jag aldrig. De orkar inte se det längre. Jim byter till och med kanal på 

teven om det är trolleri. Det är så skönt för vi är bara vänner. 

Matematik bakom trick 

Han har några favoriter bland lärarna också. Det är Kjell Palmert som var mattelärare och som Seth 

ringer även idag om han har en ekvation han inte kan lösa. Till en del nya korttrick ligger matematiska 

formler bakom. Den roligaste läraren han hade var Henrik Nordstedt som verkligen har humor. Stort 

intryck gjorde också dåvarande rektorn på Kunskapsskolan Kenneth Nyman. Han såg Seth och förstod 

att skolan inte var där han trivdes bäst. 

Backstage i Las Vegas där de verkligt stora trollkarlarna uppträder trivs Seth. Han är god vän med 

David Copperfield och illusionisten Criss Angel, som många anser vara världens snyggaste man. 

- När Criss kommer upp på scen skriker alla tjejer. Det är crazy, men kändisskapet har en 

baksida och han rådde mig ”Never be a celebrity”. Han ville förresten ta ett av mina trick och 

visa det på amerikansk teve, men då sa jag nej och det respekterade han.  

Dai Vernon är bäst 

Dai Vernon var en erkänd korttrollkonstnär från Kanada som lurade Houdini och blev känd för det. 

Har du kunnat lura någon stor magiker? 



- Ja absolut. I bedömningen på mästerskap ingår att försöka lura de tio domarna, som alla är 

eller har varit världsmästare, och vid världsmästerskapet i juli i Hollywood lurade jag alla. Jag 

vann Variety med mina egna trick med kortleken. 

- Mr Vernon är den största trollkarl som någonsin funnits. Han var ett geni och låg långt före 

sin tid. Han har bara gjort tio betalda gig i hela sitt liv, alla fram till han var tjugoett. Resten av 

livet sålde han tricks till andra trollkarlar och dog när han var nittionio år. Han är en klar 

förebild. 

John Houdi, Joe Labero och Carl-Einar Häckner känner många till, men få känner till svenske Lennart 

Green som blev världsmästare i kortmagi 1991. Då var Seth Engström tre år. 

- Mr Green är en av mina mentorer. Han bor i Göteborg och är i Sverige bara femtio dagar per 

år. Då ses vi alltid. Det var han som lärde mig att tänka ”outside the box”. Han gav mig sin 

filosofi. Den är svår att sammanfatta, men den handlar om att man inte ska vara låst. Du ska 

veta att de som är svårast att lura är barn och fulla människor. De har inga gränser. 

The Big Five 

Precis som Dai Vernon skapar Seth egna korttrick. När han byggde upp sitt namn var det med The Big 

Five, fem korttricks som han var ensam om i världen. Han skrev ner tricksen i ett häfte och sålde dem 

på nolltid till tvåhundra trollkarlar, varav fyra var svenskar. Han gjorde också dvd-filmer som han 

sålde. Nu har han femton nya tricks som han uppträder och tävlar med. Har du fotografiskt minne? 

- Ja, det har jag. Det är inget medfött, fråga min mamma. Jag har övat upp mitt bildminne så 

jag kan memorera en hel kortlek på tjugo sekunder. 

Seth älskar att trolla. Under intervjun sitter han hela tiden och leker med kortleken. I varje byxficka 

har han en kortlek. Den han håller i handen är halvtimme gammal. Efter ytterligare en halvtimmes 

användning är den i perfekt form, berättar Seth. Han sliter ut drygt trehundra kortlekar om året. Har 

du mängdrabatt? 

- Nej, men jag får köpa amerikanska kasinokort till inköpspris. 

Vad skiljer dina kort från ordinära? 

- De glider bra. De har vassa kanter, se här jag kan blanda kortleken vartannat kort med en 

hand. Det är för att de har hårda kanter. Dessutom är korten tunna, jämfört med vanliga 

kort. 

Filosofi ger inspiration 

Med så många timmars träning hemma på Fornudden per dag undrar jag var han får sin inspiration 

ifrån. 

- Jag får det genom mina förebilder, stora män genom tiderna. Störst är Bruce Lee, 

kampsportmästaren som dog när han var 32 år gammal. Han är känd från filmer, men många 

vet inte att han skrev tretton böcker om sin filosofi bakom kampsport. Han berättade om 

glädjen för sitt jobb. Han var äkta. Han levde spartanskt och tränade mycket alla dagar, trots 



att han var stenrik. Han är den skådespelare som tjänade mest under de år han spelade in 

filmer, inte ens Arnold Schwarzenegger tjänade mer. 

När Seth Engström rör sig i Tyresö blir han igenkänd. Han gillar det och stannar gärna och pratar. 

Efter finalen i Talang 2008 ökade publiciteten rejält. Kungafamiljen blev en av hans kunder och 

förslag från tjejer vällde in. 

- De ringde, skickade mejl och sms till och med nakenbilder. Jag hörde inte av mig till någon. 

Pappa tyckte jag skulle ta chansen (ha ha). 

Portförbjuden på casinon 

Close-up är den trolleriform som Seth gillar mest. Man trollar bort saker och trollar med kort. Det 

passar bra när man kan gå runt bland publiken.  

Ett flaggskepp bland hans tricks är The Ultimate Poker Deal. Efter en runda sitter han själv med Royal 

Straight Flush och motspelarna har fyrtal. Hur det går till har jag ingen aning om, men det imponerar. 

Seth har fått över hundra förfrågningar från trollkarlar om att få köpa rättigheterna. Hittills har bara 

sexton meriterade magiker fått det, av dem var fem världsmästare i trolleri.  

Du verkar ju veta en hel del om hur man kan fuska i poker. 

- Det är ett missförstånd. Jag kan bara ge illusionen om att jag fuskar. Jag kan inte på riktigt, 

ingen kan det. Däremot kan jag lätt fuska i Black Jack. 

Är du portförbjuden på casinon? 

- Casino Cosmopol skrattar bara när jag kommer in. Det är självklart att jag inte får spela där, 

men jag tycker om att sitta bredvid och räkna. 

Vilket kort tycker du bäst om? 

- Det får nog bli spader kung. 

Seth Engström reser mycket utomlands sedan världsmästartiteln. Många vill bjuda på trollerishow i 

världsklass. På tal om det får Seth chansen att försvara sin världsmästartitel i Kina 2009.  

 

Som kuriosa 

Kortlek av toppkvalitet: Linoid Finish Tally-Ho Playing cards no. 9 eller Bicycle Riderback från The 

United States Playing Card Company. Då spelar du med likadana kort som Seth Engström. 

 

Seth Engström 

21 år 

Trollkarl, Sleight of Hand Expert 



Bor på Fornudden 

Familjen pappa Stefan, mamma Monserrat (från Barcelona) och brorsan Marc 23 

Älskar filosofi (näst efter trolleri) 

Gillar inte undanflykter 

Läser filosofi, självbiografier och utvecklingsböcker 

Boktips! ”Think and Grow Rich” av Napoleon Hill 

Lyssnar på klassisk musik av Chopin, operan Tosca och operasångarna Luciano Pavarotti och Jussi 

Björling 

 

Bildtexter:  

En flourish  

Ideellt Seth Engström stöttar elever på Forellskolan genom att prata med dem ”De har så mycket 

potential. Jag hade dåligt självförtroende som tonåring och litade inte på min talang”. 

Talang 2008 var en av de svåraste saker Seth Engström gjort. Han var hundra gånger nervösare än vid 

VM. 


