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NÖDINGE. Hundratals 
barn, ja vuxna med för 
den saken, trängdes för 
att få en autograf av 
Tobias Blom.

Men så var det inte 
vilken Tobbe som helst.

Det var Tobbe Troll-
karl – mitt på Ale Torg– 
vilken magi.

Det var hysteri på Ale Torg 
i lördags. Tobbe Trollkarl 
kunde trolla bort det mesta, 
men inte den folkmassa som 
en timme efter uppträdandet 
fortfarande trängdes för att 
få en autograf av såväl troll-
karlen själv som av hans för-
trollande danspartner i Let’s 
dance, Annika Sjöö.

Trolleri och dans
Plötsligt hade Aleborna 
fått allt serverat på silver-
fat. Barnen fick Tobbe troll-
karl och alla dennes hyss på 
scenen. Efter en föreställ-
ning i magi, trolleri och sko-
jeri väntande en ytterst pro-
fessionell dansuppvisning av 
Tobbe Blom och Annika Sjöö. 
Nyligen utsågs paret till tvåa i 
tevesuccén Let’s dance.

– Är han inte duktig? 
Tobbe har tränat åtta timmar 
om dagen för att bli en så 
proffsig dansare som möjligt. 
Ibland har han till och med 
gråtit, men mest har vi skrat-
tat, berättade Annika Sjöö, 25, 
danslärare och gyminstruktör 
till vardags.

Visst var det fart och fläkt 
på dansen, till och med rik-
tigt medryckande. Det var en 

bländande uppvisning i kon-
sten att underhålla på ett köp-
torg. Inte mycket är lika impo-
nerande som magi. Det är för-
bluffande och nästan genant 
att erkänna hur det ena för-
svinner från synfältet för att 
i nästa ögonblick dyka upp 
igen. Tobbe Trollkarl lyckas 
dessutom med konststyck-
et att förmedla en bild av att 
vara en trollkarl som egentli-
gen inte kan någonting, trots 
att han till sist trollar bort det 
mesta.

– Vill ni se mer? Näe, det 
vill ni väl inte?

Jodå, publiken vill se mer 
av Tobbe Trollkarl – mycket 
mer. Kenny får ta klivet upp 
på scenen. Lite skakat ser han 
på när Tobbe ska sticka svär-
det genom halsen på honom, 
men trollkarl som han är för-
blir Kenny oskadd.

Publiktätt
Tobbe Trollkarl skämtar, 
skojar, sjunger, gapar, trollar 
bra, trollar dåligt och publi-
ken blir fullkomligt blixtför-

älskad i honom. Hur många 
som var där? För många för 
att kunna räknas. Det var en 
magisk lördag på Ale Torg.

Senare på kvällen upp-
trädde Annika Sjöö återi-
gen. Denna gång skedde det 
på restaurang Balance på Ale 

Torg, då i par med Daniel da 
Silva.

– Få behärskar 
underhållning 
som han

Tobbe Trollkaarl – mer än bara trolleri

När Tobbe trollar går ingen 
säkert. Kenny fick kliva upp 
ur publiken och assistera 
Tobbe under några av hans 
magiska trollkonster.

Tobbe Trollkarls framträdande tillsammans med sin danspartner från Let´s Dance, Annika Sjöö,  lockade hundratals besökare. 
Publikens bjöds på en Show med både trolleri och dansuppvisning.

Annika Sjöö berättade stolt hur Tobbe hade tränat för att bli 
en proffsig dansare och hålla sig kvar i Let´s Dance tävlingen.

Folkmassan fortsatte trängas långt efter att Tobbe och Anni-
kas framträdande var slut. Det var många som ville ha en au-
tograf av sina idoler. 
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Det är världsrekordet 

i antalet uppblåsta bal-
longer.

ICA lyckades förmå 
32 558 personer att 
blåsa ballongerna när 
livsmedelskedjan firade 
90 år i lördags.

ICA firade 90 år på traditio-
nellt vis, det vill säga med 
tårta och riktigt många bal-
longer. Fler än någonsin. Fö-
retaget hade nämligen utlyst 
ett världsrekordförsök i 1100 
av landets alla ICA-butiker. I 
såväl de stora som små buti-
kerna bad Icahandlarna kun-
derna om hjälp med att blåsa 
ballonger. I Alvhem hos 
Svenssons Livs bidrog buti-
ken med 692 uppblåsta bal-
longer.

– Vi får vara nöjda. 78 per-
soner var med och blåste. Det 
är inte illa, konstaterar Benny 
och Carina Mortensen.

På ICA Kvantum hade Ica-

handlare, Marianne Sjöö, 
god hjälp av sin styvdotter och 
dansdrottning, Annika Sjöö.

– Vi hade fullt blås i bu-
tiken. 107 personer ställde 
upp och fyllde våra ballong-
er. Totalt blåste vi upp 1342 
stycken och det var faktiskt så 
många som vi hade, berättar 
Marianne Sjöö.

Även i Älvängen var det 
tårtkalas med anledning av 

90-årsjubileet. Stefan Wenn-
berg, Ica-handlare i Älväng-
en, kunde konstatera att för-
utom 390 ballonger gick det 
också åt 64 tårtor.

...och sedan blåste ICA världsrekord

Världsrekordinnehavare. Benny Mortensen är en av alla stolta Ica-handlare som numera kan 
skryta med ett världsrekord.               Foto: Allan Karlsson

Ronja Sandros, 7 år, var en av 107 deltagare som hjälpte Ica 
Kvantum att slå världsrekord i ballongblåsning.

              Foto: Per-Anders Klöversjö
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