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BØYER: 61-åringen er en av få i Norge som
kan få bestikk til å bøye seg ved hjelp av
tankekraft. Dette er noe mange kan lære sier
han. (Skjeen bøyer seg mens bildet blir tatt.)

BEVIS: Askeravisen fikk signert en bøyd skje. Å være vitne til det u
 forklarlige gir
en miks av hetetokter, fryd og frykt. Det kan Askeravisens mann skrive under på.

”

– Jeg kan ikke forklare hva som skjer.
Men jeg er ikke synsk.
Sven Rygh

Sven Rygh (61) fra Nesøya kan bøye
skjeer og se hva du tenker. Bare ved
hjelp av konsentrert tankekraft.
Portrett

Sven Rygh
Tekst og foto: Robert Walmann
robert@askeravisen.com

– Tenk på en person som står
deg nær. En du nylig har
møtt. Skriv navnet på denne
lappen!
Askeravisens utsendte tenker på en person, skriver ned
navnet på lappen, bretter den
godt sammen gir den til Sven.
Han tar et godt tak rundt lappen og lukker hånden rundt
papiret.
– Det er ikke en person i
din familie. Vedkommende

Nesøya-mann gjør det umulige mulig

Tar tak i tankene!

MATGLAD: Familiefaren er
utdannet kokk og konditor. Hele
livet har han jobbet med mat, service og ulike konsepter. Han var
med på å etablere Peppes Pizza
i Norge og har de siste årene
drevet to Opus Cafeer i Oslo.
– Joda, jeg har nok av bestikk,
smiler han.

er omtrent like gammel som
deg, hmm... Han virker usikker, men fortsetter å konsentere seg. Svetten står i pannen
hans og hånden skjelver litt.
Det er stille. Etter noen minutter river han lappen i småbiter.
– Hva ville du sagt om jeg
viste deg et bilde av din kjæreste Mette? For det er hun du
tenker på, ikke sant?
Sven smiler. Han vet han har
rett.
– Hæ? Hvordan i alle dager
visste du det?

Mentalisme

61-åringen leser tanker. På
uforklarlig vis fanger han opp
det du har i hodet. Mesteren
selv kaller det tankemagi. På
fagspråket heter det Mentalisme. Det består av enorm
konsentrasjon, evnen til å lese
kroppspråk og å ha store mentale og sanselige muskler.
– Jeg kan ikke forklare hva
som skjer. Men jeg er ikke
synsk. Det kommer av mye
trening, sier han og skriver
noe ned på en lapp. Han legger lappen opp ned på stuebordet. Etter en lang prat om
hvordan man får et samliv til
å fungere, spør han.
– Hvilket tall tenker du på
nå?
– 28, svarer jeg.
– Jaha, tenkte du på flere
tall eller var det bare 28 du
hadde i hodet?
– 28 var det første som slo
meg, svarer jeg.
– Ok, les hva som står på
lappen, sier han
På lappen hadde han skrevet
28. Det går et gufs igjennom
kroppen. Hjertet banker. Sven
leker med tanker. Ubegripelig.

Traff kona
som tenåring

Tilbake til samliv. Da Sven traff
kona Marta var hun bare 16 år.

Paret har med andre ord vært
gift i en mannsalder, noe som
også kan regnes som magi.
Sven fikk forresten sitt første
tryllesett som 8-åring.
– Vel, det handler om å akseptere ulikheter og vise hverandre respekt. Det er også viktig å ikke være langsint, sier
han. Svens sønn bor og studerer i Bergen og kona jobber
som hjelpepleier. De lar far i
huset leke med tanker og blander seg ikke nevneverdig inn.
Men det er egentlig mat
Sven kan. Familiefaren utdannet seg med fagbrev i både
kokkefaget og konditorfaget.
Livet ble en miks av å starte
og lede resturantkonsepter og
å jobbe på kjøkken og hoteller.
Sven var blant annet med på
etablere Peppes Pizza i Norge.
Han har også vært direktør for
AS Veikroer. De siste årene har
han drevet to Opus Cafeer i
Oslo.
– Jeg kan mat og vet hvordan folk vil ha det. Det har
vært mange spennende år og
mat er litt som magi. Den må
overraske, sier han.

Intense blikk

På kjøkkenet i leiligheten på
Nesøya er skuffene fulle av bestikk. Det har de vært i to år. Da
flyttet nemlig familien inn etter å ha bodd på Bærums Verk
siden 80-tallet. Bestikket er av
kraftig stål. Sven tar frem noen
store spiseskjeer.
– Å bøye skjeer med tankekraft er noe mange kan lære.
Det kan ta tid og det er ikke
sikkert du makter å øve lenge
nok. Se nå!
Sven legger en skje i hånden
og setter et intenst blikk mot
skjeen. På mystisk vis bøyer den
seg. Den nærmest krøller seg
sammen. Stemningen på kjøkkenet er elektrisk og s kummel.
– Det er ikke mulig, sier jeg.
Prøv med denne. Jeg tar en ny
skje fra skuffen og Sven holder den med pekefinger og
tommel, nederst på skaftet.
Etter noen sekunder bøyer
også den skjeen seg fremover.
Den er som smør. Han gjør det

TANKELESER: Nesøya-mannen Sven Rygh leser tankene dine. Han
ser rett inn i hodet ditt og forteller hvem du tenker på. – Nei, jeg er
ikke synsk. Jeg bare bruker kraften i konsentrasjon, sier han.

igjen og igjen. Med nye skjeer
og gafler.

FAKTA:
Sven Rygh (61)

Trolldom.

Unikt show

De siste årene har Sven utviklet et show for næringslivet.
Bedrifter som vil ha annerledes
underholdning kan ringe. De
får seg noen overraskelser de
sent vil glemme. Showet varer
alt fra 30 minutter til én time
og byr på alt fra tankelesing,
magi og vanvittige uforklarligheter.
– Et show i uken er nok. Jeg
blir veldig mentalt og fysisk
sliten etter hvert show og det
tar gjerne et par dager før jeg
er meg selv igjen. Luften går
liksom helt ut av meg.
Sven innrømmer at det likevel er like moro hver gang og
han er alltid nervøs før hvert
show.
– Kan du lære meg hemmelighetene?
– Hehe, det er det mange
som spør om. Problemet er
at jeg ikke har noen fasitoppskrift. Men jeg kan lære
deg måten å være åpen på og
hvordan du kan studere konsentrasjon. Det er også viktig
at du er utadvendt og glad i
folk, sier han.
Sven tror at den sjette sans kan
være summen av de fem andre.
– Det gjelder å bruke san-

Sivil status: Gift med Marta
Holkesvik. Har sønnen Jens
Ole (20)
Yrke: Tanke-magiker og
resturanteier
Bor: Født og oppvokst i Oslo.
Flyttet til Bærums Verk i 1981.
Bor nå på Nesøya.
sene riktig og med mye kraft,
sier han.

Mysterier

Den sjette sans er for de fleste et
mysterium. Det tror Sven er bra.
– Folk har godt av å gruble
på noe. Som barn grublet vi
over det meste. Voksne trenger også å tenke på ting de
ikke forstår, mener han.
Det er riktignok ikke alle som
tåler Svens spesielle tankelek.
Under et privat show på Nesøya
for noen år siden gikk det galt.
– Jeg tok frem datteren i huset. Hun fikk smake litt på det
du fikk i dag. Det endte med
at hun ble stum, blek og freaket skikkelig ut. Jeg lærte da
å bare velge ut robuste folk.
Vi reagerer ulikt på dette, sier
han og understreker at alt
han gjør er helt ufarlig og kun
ment som underholdning.
Heldigvis...

Vi sikrer din familie!
UKENS KUPP!
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