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Sven i sving
Freddy Nilsen

Bærums Verk. Det er

bare å bøye seg i støvet
for Sven Rygh fra
Bærums Verk. Skjeene
bøyer seg i hvert fall.

VEL BEKOMME: Det gjelder å holde på spisebestikket når Sven Rygh er i nærheten, ellers kan det bli
FOTO: FREDDY NILSEN
en del håndfaste minner på kjøkkenbenken. 

Han er nok en kar vi ville vært skeptisk til å slippe fritt løs på vårt kjøkken. Med det forhold illusjonisten
har til å bøye spisebestikk av ymse
slag, kunne det fort blitt en kostbar
erfaring.
Til alt hell har han nok av spisebestikk å ta av, som daglig leder for to
av Café Opus’ 25 bevertningssteder i
Norge. Som de fleste andre, liker vi
å tro at vi har et rasjonelt forhold til
kortkunstnere og fingernemme tryllekunstnere. Men når det gjelder 57åringen fra Bærums Verk, gikk vi fem
på, og vel så det.
Betegnelsen tryllekunstner vil han
imidlertid ikke vedkjenne seg. Han
titulerer seg mentalist, i mangel av
noe bedre ord. Han understreker
også at det ikke dreier seg om spesielle evner, men å utvikle sin egen
bevissthet.
– Dette er en lek med tanker. Noe
som hadde sitt utspring blant de
gamle sjarlataner og spiritisme ved
hoffene en gang på begynnelsen av
1900-tallet, forteller Sven Rygh.
For å demonstrere sine ferdigheter,
hanker han inn vår intetanende kantinebestyrer, og ber henne tenke på en

Kjemper for tunnelboring
Freddy Nilsen

BLOMMENHOLM. I fjor jobbet Blommenholm Vel de
for å få
satt opp
bommer
i Gamle
Drammensvei
og Anthon Walles vei. Nå
foregår
kampen TROFAST: Hans
under jor- Lindemann.
den. For
boring – mot sprengning.
Blommenholm Vel ble opprettet 25. september 1911, og
begynner så smått å forberede
sitt 100-årsjubileum. Selvsagt
skal de ha en fest, og det vil bli
laget en jubileumsbok, for øvrig
den fjerde i rekken.
Hans Lindemann har vært
formann i Blommenholm Vel
siden 1993 og sitter nå frem til
årsmøtet i 2007.
– Det er pliktig medlemskap
for alle med hus bygget etter
1911, det vil si nesten alle. Så
vidt vi vet er det i tillegg bare

Blommenholm Vel
n Leder: Hans Lindemann
n ca. 450 medlemmer
n opprettet 25/9 1911
n Omfatter vesentlig de som

har eiendom på tidligere
Blommenholm gårds
grunn.

Eiksmarka Vel i Bærum som
har denne gunstige ordningen.
– Hva skal vi med vel?

For boring
– Vellene et det vitale bindeledd mellom de enkelte beboere og alle eksterne instanser,
så som kommune, stat, jernbane og busser. Vi tar nødig
opp tvister mellom to naboer,
men vi arbeider for alle saker
som gjelder grupper av beboere. Den sosiale kontakten
mellom beboerne er viktig. Vi
oppfordrer til nabofester, og vi
vil sette opp opplysningsskilt
slik at folk vil gå til fots og lære

om historisk interessante steder
i vårt område.
– Hva er viktigste kampsak
for tiden?
– Den viktigste kampsak for
tiden er å få Jernbaneverket til
å gå inn for fullprofilboring av
den nye jernbanetunnelen fra
Sandvika til Lysaker og bortskaffing av massene i en tunnel mot
fjorden. Alternativet er sprengning og kjøring av sprengstein
på lokalveiene. Det gir vesentlig større problemer for oss i
anleggsperioden. Beslutning
om metode blir tatt i 2006.
– Hva var største seier i fjor?
– I 2005 ble det arbeidet aktivt
på mange områder. En seier er
det at Bærum kommune nå
har innsett at det må settes opp
bommer i Gamle Drammensvei
og i Anthon Walles vei for å forhindre snikkjøring mot Oslo i
morgentimene.
– Hvordan er engasjementet
rundt vellet?
– 94 prosent av medlemmene
betaler kontingenten. Det er
et bevis på at vårt arbeid blir
verdsatt av beboerne, forteller
Lindemann.
66 77 02 43
freddy.nilsen@budstikka.no

hemmelig navngitt bekjent. Navnet
blir skrevet på en lapp, revet i stykker og holdt i knyttet neve. Ikke så
lite perpleks blir vedkommende, da
hun får opplyst at det er hennes tvillingbror Øyvinds navn som sto på lappen.

La det skje
Et knippe solide spiseskjeer i stål
har han også med seg, og i beste Uri
Geller-stil bøyer de seg snart som voks
i hans hender. Og det mens skjeen ligger urørt i hans åpne håndflate. Det
er nesten så man får en kombinasjon
av frysning og hetetokter.
– Jeg har truffet Uri Geller ved et
par anledninger. Problemet er at han
påberoper seg impulser fra det kosmiske rom. Sånt har jeg liten sans for,
sier Sven Rygh.
Interesse for trylling har han hatt
siden han gikk i kortbukser, og så har
det utviklet seg etter hvert.
De siste årene har han utviklet et
knippe forestillinger i hovedsak rettet mot næringsliv og foreninger, for
eksempel i forbindelse med møter,
konferanser eller lignende. Og gjennom vinteren har han utviklet et helt
nytt times-show, som nok vil ta pusten
fra mange.
– Det er ikke noe overnaturlig
hokuspokus i dette, men en ferdighet
tilegnet gjennom mange år. Egentlig
noe alle kan lære, og er i stor grad
snakk om konsentrasjon, forsikrer
Sven Rygh.
66 77 02 43
freddy.nilsen@budstikka.no

Knefall for vinteren

SLEPENDEN: Ikke alle båtstativer har klart vinterens påkjenninger like
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bra. Som denne båten på Gyssestad.

Østre Jong Misjonsforening

1900/1910?:Muligens er dette Østre Jong Misjonsforening, fotografert
av Selmer Nordland rundt århundreskiftet. 
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