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”Trolleri har många likheter med religion”
Wendela    

Frihetsgudinnan försvannHans magi rehabiliterar barn Now you 
see me …

David Copperfield gör barnen 
friska med trolleri.  Foto: AP/TT

n Världskände illusionis-
ten David Copperfield har 
inte bara trollat inför 33 
miljoner biljettköpare i 
Las Vegas utan också vid 
världens mest kända 
byggnadsverk.

På den kinesiska muren 

trollade han sig igenom 
den tjocka murväggen 
och ute på Ellis Island  
i New York trollade han 
bort  hela Frihetsgudin-
nan.

Eller så var det i alla fall 
så det såg ut.

n Genom sitt ”Project Magic” 
har världsartisten David Cop-
perfield bidragit till att rehabi-
litera barn genom att låta dem 
själva trolla.

Metoden, som tränar både 
fantasin och finmotoriken, har 
hittills spridits till 1 000 sjuk-

hus i 30 länder runt om i värl-
den. 

Idén fick Copperfield efter 
ett antal brev från en beundra-
re som han, av handstilen att 
döma, trodde var en skolelev 
men som visade sig vara en ung 
man med rörelsehinder.

siffror i rätt ordning. Jo, 
det är möjligt att min-

nas det omöjliga.
Svenska Marwin 
Wallonius tangerade 
världsrekordet och 
vann ett delat guld 
vid VM i minne som 

arrangerades i Singa-
pore i januari.

Försök aldrig att 
lura ett barn. De 
förväntar sig 

 ingenting och ser därför 
 allting ...

Harry Houdini, utbrytarkung (1874-1926) 

Livet

Caroline, 26, hoppade av 
prästutbildningen – nu gör 
hon karriär som illusionist
Hon var nästan klar präst – då 
 hoppade hon av.

Nu är Caroline Ravn illusionist, 
med självaste David Copperfield 
som beundrare.

– Trolleri är liksom religion lite 
som luft. Man känner av den men 
kan inte se den. Jag gillar den när-
varon.

Steget från teologi till trolleri kan 
tyckas drastiskt, men det finns  myck-
et gemensamt, menar 26-åringen.

– Båda är människorelaterade. Det 
handlar om att skapa upplevelser och 
bjuda på sig själv, i grunden ett sam-
tal med publiken.

Till och med den svarta färgen på 
kläderna är densamma, men det tog 
Caroline Ravn många år att 
hitta sin rätta väg.

Blev mobbad i skolan
Resan började i skolan, 

med mobbing redan från 
första klass hemma i 
skånska Bårslöv.

– Jag var den enda röd-
håriga tjejen. Alla skulle 
vara med alla men ingen 
med mig.

I årskurs sex flyttade 
hon till sin pappa några 
mil bort. Det blev först 
bättre, men så fort hon 
visade osäkerhet i klas-
sen blev hon offer igen.

Vändningen kom un-
der ett konfirmationslä-
ger i Göteborgs skärgård 
när en av de vuxna såg att 
16-åringen mådde dåligt och frågade 
om han fick be för henne.

– Detta var under en period när jag 
och pappa hade det tufft tillsam-
mans. Jag berättade aldrig om mob-
bingen så han förstod inte varför jag 
alltid var så arg. Men direkt efter 
 bönen kom pappa till mig och sa att 
jag var det  finaste han hade. Det 
stärkte mig och i dag har jag och pap-
pa en nära relation och ses flera gång-
er i veckan.

Fyra års teologiutbildning
Det Caroline hade uppfattat som 

ett bönesvar gjorde att hon stannade 
kvar i kyrkgemenskapen, först som 
ungdomsledare och sedan under fyra  
års teologistudier i Umeå och Upp-
sala.

– Samtidigt poppade all fakta hål på 
ballongen att Jesus gjorde under, för 
så funkade det inte enligt teorierna. 
En av fyra studenter hoppar tydligen 
av för att de tappar sin tro.

Samtidigt som Caroline började 
tvivla på sin tro blev en kollega i för-
samlingen diagnosticerad med can-
cer och gick bort.

– Jag gick igenom frågeställningen 
som alla kristna går igenom: Hur kan 
Gud göra så mot goda människor? 

Hon hoppade av studierna och slu-
tade att gå i kyrkan men ville fortfa-
rande arbeta med känslor, ett mål som 
snirkligt ledde till magin.

– Redan när jag var tre år hade min 
danske farfar Svend trollat fram skor 
bakom mina öron. För mig var farfar 
magisk.

Men det var av en slump magikern 
Tom Stone såg henne leka med en 
kortlek i samband med ett besök  
i Stockholm.

Har gjort internationell succé
Tre år senare är världen Caroline 

Ravns arena och hon har sålt 
ut flera teatrar, både i Sveri-
ge och internationellt  

i bland annat Holland 
och New York.

– Det blev naturligt att 
byta ut altaret till en rik-
tig scen. Och jag ser inte 
min investering i tid och 
pengar i kyrkan som 
 något dåligt.

I somras besökte hon - 
tillsammans med 2 000 
magiker från hela värl-
den – Magic Live-kon-
gressen i Las Vegas.

En av dagarna var hon 
bjuden på fest hos produ-
centen bakom David 
Copperfield, illusionis-
ten vars shower sålt 33 
miljoner biljetter. Och 

plötsligt stod han där och frågade om 
hon var ”tjejen från Sverige”.

– Han var jättetrevlig. Det här var 
alltså mannen som trollar fram ett 
UFO eller ett plan, som gör saker 
 ingen annan klarat.

Om religion och magi är så lika 
– varför säljer Copperfield miljon-
tals biljetter medan kyrksalarna  
i Sverige gapar tomma?
– Jag tror att kyrkan behöver veta 

vad den står för nu. Den vacklar lite 
och det är synd. Framför allt måste 
prästerna tro på Gud.

Sviktande självkänsla
Själv har Caroline Ravn, på sin nya 

arena, vunnit två SM-silver och ett 
NM-silver i salongs-
magi och siktar på 
VM i trolleri i Syd-
korea 2018.

Men trots fram-
gången sviktar själv-
känslan.

– Det bottnar  
i mobb ningen, jag 
brottats med den 
självbilden.

UPPVUXEN I KYRKAN Caroline Ravn var volontär och jobbade med barn i Backa försam-
ling i Göteborg under en tuff tid med många bilbränder och videobutiker som sprängdes. Efter 

Britt 
Peruzzi
britt.peruzzi 
@aftonbladet.se

det valde hon att gå Svenska kyrkans grundkurs. ”Den lärde mig skillnaden mellan att gå i kyrkan och verka i den. För mig är kyrkan en plats där man växer. Oavsett vad jag tror om Gud i dag, så var 
den relation jag hade med Gud i tonåren livsavgörande för mig”, säger hon.  Foto: CArolinA ByrMo

Jag tror att 
 kyrkan behöver 

veta vad den 
står för nu.  

Den vacklar  
lite och det är 
synd. Framför 

allt måste 
 prästerna tro 

på Gud.

Denna bild är ett
MONTAGE

n Under intervjun tar Caroline ravn 
fram två papperstussar och bollar 
dem mellan sina händer. Hopp, hopp, 
hopp, ho... stopp! Vad hände? Jag och 
fotografen Carolina tittar på  varandra. 
Vart tog pappers bitarna  vägen?

Magikern ler:
– några frågor på det?
Hon förklarar att hon fintar oss att 

titta på fel  ställe.
– Ju närmre du tittar 

desto mindre ser du. 
ravn övar trol-

leri minst fem 

timmar varje dagen. Mest nya, och eg-
na nummer. itusågade damer är 
egentligen passé, även om publiken 
älskar en klassiker.

– Det börjar kanske bli dags för den 
itusågade mannen? säger hon och 
 erkänner att pojkvännen tvingats bli 
försökskanin.

– Min pojkvän har magrutor. Man 
måste ha stark kropp till alla illusioner. 
Varje gång han ska till gymmet manar 
jag på. Han har inte insett det själv 
men det är en investering för  hela 
 familjen.

Namn: Caroline ravn.
Ålder: 26.
Bor: På väg mellan Höganäs och Stockholm. 
Familj: Hund, 6-åriga Jacktzun rut. Pojkvän  Marcus. 

mamma och pappa, en syster, två bröder. 
Bakgrund: Före detta teologistuderande.

Aktuell: Som illusionist.

TILLSAMMANS MED SIN IDOL Caroline tog en selfie med den 
världsberömde illusionisten David Copperfield – som blivit en av hen-
nes beundrare.  Foto: PriVAT

Pojkvännen har blivit 
hennes försökskanin

n För att få delta i VM i trolleri, 
som hålls 2018 i Sydkorea, 
måste man ha tävlingsvana 
samt en rekommendation. 
och en mycket avancerad idé.

Caroline ravn planerar 
tillsammans med en trol-
lerikonsult i los Angeles 
ett nummer med en korp 

som försvinner och byter plats 
med henne själv.

idén med korpen kommer 
från hennes farfar. Sedan 
hon tog hans efternamn 
ravn (som betyder korp på 

danska) har hon haft korpen 
som signum och avbildad på 

sin kortlek.

Så blir HENNES VM-NuMMEr

Carolines 
 efternamn  

betyder ”korp”. 
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