MIKAEL TORNVING

”Jag och min fru gapskrattar varje dag”
Reservofficer, undersköterska, managementkonsult...
Ja, han har onekligen en brokig och bred bakgrund, Mikael Tornving, som vi i dag mest känner som
skådespelare, underhållare och programledare.
Men det finns en röd tråd genom alltsammans – ett genuint intresse för människor. Och så
komiken förstås.
Han kommer släntrandes till vårt möte, lång och gänglig och till synes precis så där härligt avslappnad
som jag hade föreställt mig att han skulle vara. Vilket också stämmer med mitt intryck:
-

Jag är helt tillfreds nu och vill ha allt precis som det är, som han lyckligt och förnöjsamt
konstaterar.

Det finns inga stora planer eller drömmar om att göra något ”revolutionerande” framåt, så där som vi
väl lite till mans – handen på hjärtat – tror att vi måste tänka för att vara ”lyckade”, ambitiösa
människor...
Men inte Mikael Tornving. Likt tjuren Ferdinand är han fullkomligt nöjd med att sitta under korkeken
och njuta av... allt det han redan uppnått och har åstadkommit genom livet!
Därmed inte sagt att han saknar driv. Tvärtom! Och kanske är det just därför som han är så nöjd nu,
för att han har sett till att komma dit han vill vara. Han är grundad nu.
Mycket har han lärt av just av sin brokiga bakgrund:
-

Inte minst mina sjukvårdserfarenheter gav mig en snabbkurs i perspektivlära. I mötet med
döende och deras nära anhöriga fick jag själv ett bättre förhållningssätt till livet. Jag lärde mig att
uppskatta och vara tacksam för allt jag har; min familj, hälsan, god ekonomi... Det räcker så. Och
jag gräver inte ner mig i saker. Det jag kan påverka, påverkar jag. Resten är jag rätt bra på att
tänka bort.

Seriös humorist
På ett sätt en sorglös man, alltså. Men ändå inte. För det finns hela tiden ett allvar och djup bakom
alla slagfärdiga och skojiga repliker som han hinner leverera under intervjuns gång. En påläst,
engagerad och omvärldsintresserad man, men med glimten i ögat och ständiga skämt på lut i
rockärmen när man minst anar det. Och det kanske inte är så konstigt, för som Mikael Tornving själv
beskiver det:
-

Jag har alltid kunnat se det komiska i allt, hur allvarligt det än är. Till och med när jag och min fru
grälar. Då kan vi plötsligt börja gapskratta mitt i alltihop! Ja, det gör vi förresten minst en gång
om dagen, gapskrattar...

Och det är ju framförallt som komiker vi känner honom, alla vi som följt hans dråpligheter och rappa
kommentarer i Parlamentet, Playa del Sol, Melodifestivalen (som den bittre reportern Rolf Nygård)
och nu senast som nyhetsankare i parodin SNN News.
Så, vad är då komedi för dig, kan jag inte låta bli att undra?
-

Det är ett förhållningssätt. Min ambition är att visa människor vad jag tycker är dumt och försöka
påverka dem att tänka annorlunda – eller att i alla fall tänka till. Som det här med fördomar. I fall
jag illustrerar det på något roligt sätt så kanske man tänker nästa gång man är på väg att bete sig
fördomsfullt ”Men vänta nu, var det inte precis det där jag skrattade åt...?”

Mikael Tornving menar att det är lättare att nå människor när de skrattar och därför är det ju toppen
att passa på att ge dem en insikt på samma gång.
Men det är inte alltid det är så genomtänkt, eller medvetet, allt det roliga som slinker ur honom. Det
komiska liksom bara poppar upp lite när som helst i Mikael Tornvings huvud och så har det alltid
varit.
-

Som barn var jag inte duktig på fotboll och idrott och jag var inte stor och stark. Däremot var jag
rapp i käften.

Ibland kunde det bli hans räddning, som när de stora grabbarna tänkte ge honom stryk. Då kunde
han avväpna dem med ett par skojiga kommentarer. Och i det militära blev humor och ironi ett sätt
att klara av svåra påfrestningar:
-

Om man är ute på den andra veckan i fält och får höra att det inte blir mat i dag heller, då kan
man antingen bryta ihop eller skämta om hur skönt det är att slippa diska. Och bryta ihop blir
man inte mättare av...

Föredrar teamwork
Komiken har alltså blivit ett sätt att hantera, förstå och sätta perspektiv på saker, förklarar Mikael
Tornving och syftar både på sitt eget liv och på alla uppdrag han haft som komiker. Uppdrag som,
även om han har det i blodet, kräver en hel del förberedelsearbete. Ett arbete som han tycker är
nästan lika roligt som att leverera skämten – bara han slipper sitta själv på sin kammare och spåna.
Det är inte hans grej, genuint intresserad av människor som han är:
-

Jag älskar att jobba i ett sammanhang med andra. Det var vansinnigt kul att repa ihop med alla
inför musikalen Priscilla (som precis avslutats) och samma sak med Parlamentet, SNN... Jag trivs
och känner mig trygg när jag får vara en del av gänget.

Och det får han för det mesta. Nästan allt han gör, gör han i team med andra. Och så har det varit
ända sedan studentspextiden i Uppsala, då när det begav sig. När karriären som komiker och
sedermera även musikalartist och skådespelare startade.
Fast all komedi till trots, så säger sig Mikael Tornving vara allra mest sig själv i den duktige och långt
ifrån skämtsamme rollkaraktären Patrik i Johan Falkfilmerna. Så lik att barnen köpte honom direkt:
-

De är så vana vid den allvarsamme och tjatige pappan där hemma när de inte städar rummet
eller plockar upp (”annars är jag jättetrevlig, haha”)

Lika lätt har det väl inte varit för alla oss andra att se honom i den här rollen. Det är nog fler än jag
som har väntat på den där typiske, dräpande repliken – som aldrig kommer...
-

Ja, det är väl det svåra med att byta genre, att få andra att vänja sig. Själv har jag inga problem
med det, eftersom jag mest är mig själv. Och det var också en förutsättning för att jag skulle ta
rollen från början, att den skulle likna mina egna erfarenheter av hur chefer inom det militära är
– duktiga och seriösa. Jag vägrade att spela någon halvalkad kuf, även om det säkert hade varit
roligare dramaturgiskt.

I skrivande stund är det snart dags att börja inspelningarna av en ny Johan Falkfilm, något som Mikael
Tornving ser mycket fram emot. Nu när han inte längre är rädd för Jakob Eklund, som spelar Johan
Falk:
-

Usch i början var jag livrädd, hade sådan respekt för honom – men han är jättetrevlig!

Skoningslös förälder
Men tillbaka till det militära, för det visar sig att tiden som reservofficer vid Jämtlands
fältjägarregemente och utlandstjänstgöringen i Libanon präglat Mikael Tornving ganska mycket. Även
utanför skådespeleriet. Där lärde han sig ledarskap och ”brott och straff” och hur betydelsefull makt
kan vara:
-

Jag kunde bestraffa dåligt uppförande med att soldaterna inte fick åka hem över helgen. Det blev
en nyttig läxa för dem och jag skulle önska att lärare i dag hade samma maktmedel.

Mikael Tornving ser inga problem med att vara hård och skoningslös, inte heller som förälder:
-

Det är viktigt att barn får lära sig att allt de gör får konsekvenser och att belöningar måste
förtjänas. Jag blir till exempel skogstokig när de skyller ifrån sig!

Så ett och annat utbrott kan det allt bli där hemma, precis som hos de flesta tonårsfamiljer - men
däremellan råder mest glada skratt och harmoni. Hela familjen stortrivs i Nacka och på idylliska
Fågelhöjden (”Tänk att kunna vakna på morgonen med rådjur precis utanför fönstret!”) och har inga
tankar på att flytta någon annanstans. Ändå kom han bara hit som ”medföljande” för 14 år sedan när
frun, som är kyrkomusiker, fick en tjänst här.
-

Men jag rotade mig snabbt och så lyckades jag ju skaffa mig egen sysselsättning så småningom,
haha!

Allt som behövs finns i Nacka och de viktigaste människorna, familjen, finns där hemma, som han
sammanfattar det. Och det sammanfattar också vad han tycker är viktigast i livet – familjen:
-

Jobb är trots allt bara jobb. Om jag har någon svulstig framtidsdröm (förutom att kanske göra en
egen show någon gång), så är det väl att barnen så småningom ska tänka tillbaka på sin barndom
som ett varmt, fluffigt dis, avbrutet av fisketurer och korta utbrott då de inte städat sina rum. Då
har jag lyckats.

/Eva-Lotta Sigurdh
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I KORTHET
FÖDD: I Östersund 1961
BOR: På Fågelhöjden i Saltsjöbaden. Har även fritidshus i Jämtland.
FAMILJ: Frun Gunilla och sönerna Hugo, 16 och Harald, 12 år samt en hund.
AKTUELL: Har precis avslutat musikalen Priscilla och påbörjar i sommar inspelningarna av en ny Johan
Falkfilm.
BÄST MED NACKA: Den vackra naturen!
FAVORITPLATS I NACKA: Hemma på Fågelhöjden och omgivningarna runt Lundsjön.
MOTTO: Livet är lättare än man gör det.

