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NESTTUN: Marita og Per Ryland 
brenner for gjenbruk og bærekraft 
til hus og hage. Nå har de skrevet 
boken «Den smarte veien til  
drømmehagen».

Marita og Per Ryland har alltid vært 
glade i å pusse opp hus og fikse hage 
med kreative løsninger og gjenbruk. 
For eksempel pusset de opp hele ene- 
boligen på Nesttun for 100 000 kroner, 
og de jobber som konsulenter med inte-
riør og hage som spesialfelt.

Nå er det kreative ekteparet klare 
med en ny bok, som har fått navnet 
«Den smarte veien til drømmehagen».

Ble kontaktet
–  Denne vinteren har vært så hektisk. 
Vi ble kontaktet av forlaget Pullman 
Publishing i høst, med spørsmål om 
vi kunne være interessert i å skrive en 
bok. De hadde lest om oss og likte det 
vi har skrevet det vi driver med. Vi ble 
både stolt og glade når de tok kontakt, 
og synes det var veldig stas at de ville 
vi skulle skrive en bok, forteller Marita 
Ryland.

Pullman Publishing er relativt 
nystartet, og har blant annet gitt ut  
kokebok av Ida Gran Jansen og Kjar-
tan Skjelde, i tillegg til Syboka av sy- 
kollektivet Fæbrik, som er Jenny Skavlan,  
Ingrid Bergtun, Ingrid Vik Lysne og 
Mari Nordén.

– Akkurat som oss er de opptatt av 
gjenbruk og bærekraft, og temaet for 
boken er hvordan man kan lage en hage 
på et fornuftig og rimelig budsjett. Vi 
er jo ikke gartnere, men vi er opptatt 
av hvordan man kan bygge seg en hage 
ved hjelp av kreative ideer, sier Marita.
Grei skrivejobb
Både Marita og Per er kreative når 
det kommer til fiksing av hus og hage. 
Hvordan klarte de å skrive en bok i  
løpet av vinteren?

– Per har jo en fortid som journalist, 
selv om det er leeenge siden. Selv har 
jeg jobbet i barnevernet i mange år, og 
er vant til å skrive mye. Så selve skriv- 
ingen gikk faktisk veldig greit. I løpet av 
tre måneder var jobben gjort. Vi hadde 
skrevet så mye at vi måtte skrelle bort 
10 000 til 12 000 ord, smiler hun for-
nøyd

Kokebok for hager
I disse dager kommer boken for salg. 
Her deler ekteparet tips og ideer.

– Ved hjelp av gjenbruk og kreati-
ve løsninger kan behøver ikke en flott 
hage eller terrasse være komplisert eller 
koste en masse penger. Alle kan få til 
noe fint om man har masse penger. De 
som imponerer meg er de som skaper 
noe flott ved hjelp av så lite som mulig. 
Vi forsøker å hjelpe folk med å få mest 
mulig ut av det de har. For eksempel 
viser vi hvordan man kan lage noen 
flotte krukker til 150 kroner, istedet for 
å betale et par tusen for de i butikken, 
forteller Marita.

– Hvor får dere alle ideene fra?
–  Jeg er ofte i beit for noe, og jeg er 

en utålmodig type som vil ha løst pro-
blemet der og da. Så da er det bare å 
være kreativ, og finne noe som vi kan 
bruke. Alle har jo noe de kan bruke 
om igjen, og det handler ikke bare om 
å kjøpe, kjøpe og kjøpe. Skal man først 
kjøpe noe, så må det være en god inves-
tering i noe som man kan ha resten av 
livet. Det er egentlig et mantra for alt vi 

gjør, og det er den røde tråden i boken 
også. Vi håper og tror vi har laget en litt  
annerledes hagebok som kan hjelpe  
andre. Vi ønsker den skal kunne brukes 
som en kokebok for hagen med masse 
tips og triks. Noe folk kan slå opp i når 
de trenger hjelp. Den handler ikke om 
trender, og derfor håper vi den også kan 
være en holdbar bok, sier hun.

Presentabelt
I tiden fremover blir det litt signeringer 

og promotering av boken. I tillegg har 
ekteparet blitt spaltister med en vår- og 
sommerspalte i A-magasinet med sine 
gode tips. Men Marita er allerede i gang 
i hagen.

–  Allerede neste fredag skal NRK 
Hordaland ha hele morgensendingen 
sin fra hagen vår, og da vil jeg jo gjerne 
at det skal være presentabelt. Vi har 80 
krukker i hagen, hvor halvparten skal 
pottes om, så det er litt jobb. Men jeg 
er godt i gang. Tujahekken vår over- 

levde ikke vinteren, så nå har Per kuttet 
den ned, og jobber på harde livet for å 
snekre noe nytt. Men han sliter med å 
finne gjenbruksmaterialer på Finn.no, 
for det er flere som har slått seg på gjen-
brukstrenden, noe som bare er gøy. Vi 
kommer så langt som vi kommer. Det 
er jo bare en hage …

av Ståle Melhus
melhus@fanaposten.no

flere tips får du på 
 instagramkontoen @rylandsrom

Skrev kokebok for drømmehagen

KOKEBOK FOR HAGEN: – Vi ble både stolte og glade når forlaget tok kontakt, og synes det var veldig stas å få skrive en bok, forteller ekteparet Marita og Per 
Ryland på Nesttun. Foto: Tore Fjeld

 Gi plenen en raus runde med hønsegjødsel. Dette fortrenger mosen, og gir gresset en god vekststart. Husk å vanne etter gjødsling, slik at plenen ikke svir seg. Fyll et godt lag med kugjødsel-
kompost i alle krukker og bed, så får vekstene en pangstart nå som de skal vokse seg store og fine. Jorden til vekster som må pottes om, kan du bruke i bedene dine som påfyll.  
 Foto: Ingvild Festervoll Melien

: Er terrassen skitten og grønsken henger? Fyll en god dæsj med eddik i en bøtte med vann, og skur i 
vei, så skal du se det blir orden på sakene. Skal du etterbehandle terrassen, må det hardere lut til som 
type kraftvask. Og husk at terrassen gjerne må forbli ubehandlet også. Overflatebehandling er kun av 
kosmetisk karakter. Foto: Marita Ryland

 Er lommeboken skranten? Hva med å fylle opp krukkene dine med upoppet maiskorn? 
Disse blir til flotte stråliknende vekster. Fyll jord i en krukke, legg et godt lag med 
maiskorn i krukken, strø litt jord over, vann og gled deg til popcornplanten begynner å 
vokse. Foto: Marita Ryland
  

:Skal du gå til innkjøp av vekster for 
sesongen, sats på vekster som kommer 
igjen år etter år, og som ikke krever all 
verden av deg. Gode tips er astilbe, hosta 
og kattemynte (bildet).  
 Foto: Ingvild Festervoll Melien

 I boken «Den smarte veien til drømmehagen» har 
ekteparet Marita og Per Ryland samlet 170 sider 
med gode og smarte tips til hvordan du kan skape 
ditt eget hageparadis.  

4 tips 
for å gjøre hagen 
klar til sommeren
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Vask terrassen med eddikFå flere tips Kattemynte


