-Det har hendt
at folk ikke tsr A
snakkemed meg,
i frykt for at jeg skal
kunnelesetankene
deres.Men heldigvis er det ikke slik
at jeg kan tyde alt
som foregAroppe
i hodettil folk, sier
SvenRygh (57llra
Barum.
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I barndomshiemmet til Sven
Rygh var det aldri noen som
var opptatt av magi eller mystikk.
Allikevel bestemte han seg tidlig for i uwikle sine uforklarlige
kunststykker.
-Jeg var slw er da jeg l€fte
min forste tryllekunst. Senere ble
jeg medlem av Magiske Cirkel

Norge, som er navnet pa foren
ingen for tryllekunstnere
i Norge- Men etter hvert ble jeg lei ar'
i trylle frem kaniner og fi gjenstander til i forsvinne. Si da startet jeg som mentalist istedenfor,
forteller han.
Som mentalist driver Sven tilsynelatende med bide telepati
og forutsigelser. Men han pistir
hardnakket at han ikke har overnaturlige krefter.
-Jeg bruker bare de fem sansene de fleste er utstyrt med:
syn, horsel, lukt, smak og folelse, sier han.
-Men hva med den sjette sansen, den som gJor at vi intuitilt
kan l'urdere en situasjon?

- Ut av disse naturlige sansene skaper jeg en opplevelse av
at det ogsi finnes en sjette sans,
forklarer han.
-\Ien den sjette sansen er vel
ovematurlig?
-\ei. jeg tror vi alle kan utvikle en siene sans. Det handler
vel si mr-e om konsentrasjon.
AIle kan un ikle sin egen bevissthet. Ner ieg opptrer. benltter jeg
menneskekunnskap, psykologi
og kroppssprak. i tillegg til a ha
litt flaks. innrommer han.

Treffer blink
Tiden er inne for Sren til e demofl strcrc ferdighetene sine. Jeg
blir bedt om a tenke pa en perfUE:rrMETNR.27106

-Ja.
-Bruker hun briller, men ikke
alltid?
-J^.
-ses dere hver dag?
-J^.
-Hva hadde du sagt om ieg fortalte deg at det er din gode venninne Tone du har i tankene?
-Da hadde jeg blitt imponert,
svarerjeg.
For det er jo helt riktig. Det uar
Tone jeg hadde i tankene!

Noe A gruble over
-Jeg liker i skape mysterier og gi
folk litt a gruble over, sier Sven,
for han henter et knippe solide
spiseskjeer fra kjokkenskuffen.
Helt siden Uri Geller gjorde
boying av skjeer til et fenomen,
har dette v€rt noe som har fascinert de fleste av oss.
Sa tar han en av skjeene i stal.
Han konsentrerer seg. Blodirene
spretter frem i pannen og svetten
pipler. Skjeen holder han fremfor seg. Sakte, men sikkert boyer den seg.
Som de fleste andre liker vi a
tro at vi har et rasjonelt forhold
til det som egentlig er uforklarlig. Vi ber om e fl en demonstrasjon til. Denne gangen holder
han ikke den ledige handen over
skjeen, men holder skjeen opp
mot ansiktet sitt med et intenst
blikk. Nok en gang boyer skjeen
seg, som om den skulle vere laget av mykt smor.
-Da jeg var med i programmet
til Fredrik Skavlan, ville den islandske ambassadgren ha skjeen
jeg boyde med hjem. Noen dager
etterpa fortalte han meg at han
hadde fatt den ranrmet inn i en
monter, fofieller Sven.
Det er tydelig at evnen til e

son som det ikke er lenge siden
,eg motte. Forst skriver Sven navnet mitt pa en lapp og bretter
den. Deretter fer jeg beskjed om
i skrive navnet pi personen pi
lappens bakside. Jeg holder lappen i knlttet neve for han fir den
og river den i stykker.
Stillheten knuger. Det er bare
kvitringen fra undulatene i stuen
som kan hores.
Sven brlter tausheten: -Si du
vedkommende i dag?

J^.

-Er det familie?
- Nei.
-Er det en jente?
-Er hun lys?
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boye skjeer imponerer de fleste.
Enten kan en bli irritert over at
en ikke skjonner hvordan dette
kan skje, eller en kan sH seg til ro
med at enkelte ting ikke kan forklares, og la det bli med det.

Egentlig kaf6eier
Sonnen Jens OIe (17) synes det
er spennende at pappa fir til gitefulle ting, men er enna ikke blift
innlemmet i hernmeligheten bak
de mystiske kunststykkene.
-Han fir selv bestemme om
han vil det, sier Sven.
Kona Marta Holkesvik er ikke
videre bekymret for at Svens
kunster skal gi ut over husholdningens kjokkenbestikk. For som

eier av to kafeer har Sven mer
enn nok bestikk e ta av
Egentlig er det kaf€dnften som
er Sven Ryghs .ordentlige, jobb.
Men pigangen fra neringslivet

<Jegbruker
baredefem
sansene
deflesteer
utstyrtmed.l
og privatpersoner som vil underholdes av Svens magi, er stor. Se
det hadde ikke vert noe problem
a vere mentalist pa heltid.
-Likevel foretrekker jeg a opptre bare et par ganger i mineden,
sier han.

Er en realist
Det skal mye til for Sven lar seg
overbevise om andres uforklarlige evner.
-Jeg er en realist, men kan
ikke forklare alt som skjer rundt
meg. Jeg moter sehfolgelig skeptikere og mange andre som har
samme holdning som meg, men
det er morsomt a se hvordan ut-

trykket i oynene deres forandrer
seg nir jeg har avsluttet et av eksperimentene mine.
Mange vil kanskje kalle Sven
en tryllekunstner Men det vil han
ikke gi med pi at han er
-Det kan vare at grensene e!
lift flltende. Tryllekunstnere skaper jo ogsdLmysterier, men bruker ikke mange mentale evner i
sine rutiner.
-Men er dette virkelig noe
hvem som helst kan gjore?
-Iknskje ikke alle, men med
nok trening og nok tid er det
utrolig hva en kan fi til. Jeg mener det er riktig a si at de fleste til en viss grad kan utove
ikke-lysisk innfl]telse og pivirkning. Akkurat som en sans kan
bli skjerpet for i kompensere
for tapet av en annen sans, eller meten hukorrmelsen kan bli
utvidet og skjerpet, er de flestes
psykiske potensial alltid ukjent
inntil det er avdekket og udorsket.
Jeg lar andre bestemme hvor mystisk dette egentlig et sier Sven
a
Rygh.
bjemmet@hm-media.no
.Du kan lese mer om Sven
Rygh pA hans hjemmeside:
www.svenrygn.no

