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■■Marita og Per pusset opp hele eneboligen for 100.000. Nå gjør de hobby til jobb for å

FØR: – Ute handler det også om å skape rom. Mange hager er bare en åpen plass, men med noen grep kan det bli en oase, sier Marita. 

Foto: Inviso/Morten Pedersen

ETTER: Per bygget en terrasse i tre som går langs huset, og Marita har dekorert med store planter i krukker. Huset har fått ny farge utvendig, og til høyre er balkongdørene som fører inn til kjøkkenet. – På fine dager om sommeren står dørene åpne hele tiden, og her kan vi nyte frokosten ute, sier Per.
(Foto: Marita Ryland)
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å hjelpe andre

– Vi selger en oppnåelig drøm
NESTTUN: – Vi liker å ha det fint rundt

mønster og farger blir fort utdatert. Unntaket er tidløst design, som for eksempel
hvite fliser, sier Marita.

oss, og oppussing og styling er en
felles hobby, sier ekteparet Marita
og Per Ryland. Nå har hobbyen blitt
bedriften Rylands Rom.

Fant løsning i Spania

I 2017 bodde Marita og Per Ryland i
en leilighet i et gammel klassisk Nordnes-hus. To barn hadde akkurat blitt tre,
og minstemann slet med kolikk. De følte
at leiligheten ble for liten, og kom over en
enebolig på Brakehaugen.
– Da jeg så prospektet tok jeg meg i å
tenke hvordan vi skulle klare å få dette
huset til å bli et hjem for oss. Det var et
vrient utgangspunkt, men vi hoppet i det,
forteller Marita og viser frem salgsprospektet.

Enorm respons

Huset var en typisk 2000-talls bolig over
to plan som det finnes så mange av. Da
Ryland-familien flyttet inn, hadde huset
et påfallende preg av treverk, spesielt gulnet furu. Badene var fliset, men fargene
var utdaterte.
Slik ser det ikke ut nå lenger. Marita og
Per har nemlig en felles hobby og interesse i interiør og oppussing. Før de flyttet
til Brakehaugen hadde de allerede kjøpt,
pusset opp og solgt to leiligheter med god
fortjeneste. I løpet av et par år pusset de
opp hele eneboligen. Det spesielle er at de
fikset opp hele huset, innvendig og utvendig - inkludert hagen for 100.000 kroner.
En frilansjournalist skrev en sak om
paret og oppussingsprosjektet for Aftenposten. Saken ble den mest leste boligsaken i hele Schibsted-nettverket i 2020.
Dette skulle forandre hverdagen for Per
og Marita.
– Vi fikk så enorm respons etter reportasjen. Det kokte på telefonen og vi fikk
enormt med henvendelser på e-post fra
mange mennesker som ville ha hjelp og
tips. Vi hadde i flere år tenkt på å starte
en virksomhet, men det sitter langt inne å
si opp en god fast jobb med sikker og god
inntekt. Spesielt i den tiden vi lever i nå.
Men den store pågangen overbeviste oss
om at vi bare må satse, sier Marita.

Sa opp jobben

Hun sa opp jobben som leder i barnevernet, og begynte fulltid i Rylands Rom. Per
har fremdeles jobben sin som praksisveileder for lærere ved Høyskolen i Bergen.
– Jeg sørger for den økonomiske fallskjermen i en oppstartsfase, men planen
og ønsket er at jeg på sikt også skal jobbe
fulltid med dette. Inntil videre er jeg assistenten til Marita, smiler Per.
Rylands Rom har vært i drift siden årsskiftet. Marita var sikker på at hun måtte
jobbe hardt for å fylle timeplanen det første halvannet året, som er vanlig når man
starter en ny virksomhet. Men bekymringene var unødige.
– Jeg trodde jeg tok en sjanse med å si

HJEMMELAGET: Stuebordet var noe ekteparet fant på Finn.no. – Det var et firkantet kjøkkenbord med heltreplate. Jeg kuttet det i sirkel, og kappet beina og monterte de på nytt. Deretter fikk bordet et strøk med lys
farge, forteller Per. 
(Foto: Marita Ryland)

opp jobben, og en uke etter oppstart i februar var vi fullbooket til over påske.

God erfaring

Før Marita og Per flyttet til Brakehaugen,
hadde de kjøpt, pusset opp og solgt to leiligheter fra før. Med god fortjeneste.
– Vi har alltid likt å ha det fint rundt
oss, og har begge en interesse for interiør
og design. Samtidig har vi vært opptatt av
å gjøre mye ut av å så lite som mulig. Den
første leiligheten vi pusset opp for en billig penge, og vi fikk én million mer enn
vi betalte. Den klassiske bygårdleiligheten på Nordnes, brukte vi 200.000 kroner
på oppussing, inklusiv totalrenovering
av bad. Vi solgte etter tre år og tjente 2,1
millioner. Selv om boligprisene har steget, hadde vi ikke leilighetene så lenge at
verdistigningen alene kan forklares med
prisstigningen. Leilighetene så innbydende ut for kjøperne, og det gav utslag i økte
priser.

Rød tråd

Deres egen suksesshistorie er også den

røde tråden i forretningsplanen til Rylands Rom.
– Grunnidéen er å finne løsninger som
ikke koster skjorten, men som gjør mye av
seg. Jeg har snakket med folk som sier at
nå må de pusse opp kjøkkenet eller badet,
og de regner med å bruke 300.000 kroner.
Vi pusset opp kjøkkenet for 17.000 kroner, og det ser bra ut og er funksjonelt. Vi
tok ut to husmorvinduer, og satte inn en
terrassedør for å åpne ut mot hagen. Så
skrudde vi av frontene og overskapene på
kjøkkenskapene, og malte dem. De aller
fleste kjøkken har velfungerende stammer. Skru av dørene, og gi de et strøk maling, sett på noen nye håndtak, så har man
nytt kjøkken. Det finnes så utrolig mange løsninger, uten at det behøver å koste
mange hundretusen, sier Per.
Marita og Per pusset opp husets to bad
for 19.000 kroner.
– Bad fra 70-80-tallet skal en ikke bare
fikse på. Forutsetningen er at baderommet har tett membran, men de fleste bad
fra de siste 20 årene har det. Vi er ikke så
glade i fliser. De koster mye penger, og

På badet i første etasje var det flis fra gulv
til tak som de ønsket å gjøre noe med uten
å rive ned flisene. Løsningen ble mikrosement, som er et murprodukt som benytter
seg av mikropartikler og nanoteknologi. I
hovedsak består det av sementpulver, herder og fargepigmenter.
– Da vi flyttet inn i 2017 var det ganske
nytt og kostbart med mikrosement her i
Norge. Men ved hjelp av en kjenning som
snakket spansk, fikk jeg bestilt mikrosement på nettet fra Spania, smiler Per.
Mikrosementen kommer som en komplett pakke. En grunning som fungerer
som en sparkel som dekker fliser og fuger.
Deretter påføres mikrosementen på toppen i et tynt lag. Når det er herdet gir det
en sterk vannavvisende flate som minner
om betong.
Marita og Per brukte mikrosement på
veggene. Baderomsmøblet ble laget av en
gammel tykk bordplate som Per delte i
to like deler og skrudde på veggen med
hylleknekter. Under vasken støpte han en
betongplate som vaskeservanten ble montert på. Lyse fliser på gulvet ble beholdt. På
badet i andre etasje ble det omvendt løsning. De beholdt hvite fliser på veggene,
men brukte mikrosement over flisene på
gulvet.

- Må ikke være dyrt

Marita og Per har funnet sin måte å modernisere hjem på.
– Ofte ser vi at rom eller hus som skal
pusses opp, blir ribbet. Det meste kastes
og erstattes med nytt. Det er jo ikke spesielt miljøvennlig, og i alle fall ikke billig.
Mye av grunnen til at folk tror de må bruke 300.000 på et kjøkken eller et bad, er at
de ikke ser alternativene. Dersom folk har
300.000 å bruke på et kjøkken eller bad,
skal de bare gjøre det. I motsatt ende er
det med å bidra til at veldig mange mennesker ikke ser at de har råd til å pusse
opp. Det er der vi kommer inn. Vi ønsker
å selge en oppnåelig drøm. Du kan pusse
opp og få det fint uten at det koster all verden, sier Per.
De understreker at alle bør bruke fagfolk der det er pålagt, som for eksempel
for å fikse membraner, elektrisk og vann.

Ikke alltid rimelig

Selv om Per og Marita liker alternative
løsninger, behøver det ikke se billig ut. Av
og til behøver det ikke være billig heller.
– Noen synes det er fint å lage et stuebord av to paller og en glassplate, men
det er ikke noe for meg. Jeg er glad i det
nordiske designet, med rene linjer og elegant design. Det går an å finne rimelige
løsninger som ser ut som de kostbare designmerkene, sier Marita.
Den største feilen mange gjør er å ikke

Bla om ▶
FELLES LIDENSKAP: Marita og Per Ryland deler lidenskapen for å pusse opp. Hele eneboligen på Brakehaugen
har de pusset opp for bare 100.000 kroner. – Det finnes mange gode løsninger som ikke behøver å koste mye,
sier ekteparet.
Foto: Ståle Melhus
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ha en plan for hvordan de ønsker å ha det.
– Mange liker å gå i butikker og shoppe. Da blir det en del impulskjøp når en
finner noe i butikken som ser fint ut der.
Når tingen skal plasseres hjemme, tar den
seg kanskje ikke like godt ut. Impulskjøp
fører ofte til at en har hummer og kanari
hjemme, og det blir sjelden bra.
Nøkkelen til å få et hjem som ser ryddig
og veldesignet ut, er å ha få ting. De tingene man har, skal stå godt til hverandre.
– De gangene man skal bruke mye penger, er når man finner en stol man ønsker
seg. Det er ingenting i veien for å bruke
20.000 kroner på en stol man vet man kan
leve lenge med. Jeg bruker lett 5000 kroner på en lampe som jeg ønsker meg, men
da bruker jeg ikke de samme pengene på å
kjøpe fem forskjellige ting til 1000 kroner

stykket, sier Marita.
Ekteparet har som regel at dersom de
kjøper en ny ting som skal inn i huset, må
en gammel ting ut.
Oppussing og design skal også være
funksjonelt.
– Vi har tre barn, og vi kan ikke ha et
hjem hvor ungene ikke kan bevege seg.
Hjemmet skal tåle at unger er unger. Har
man arvegods man er redd for, må man
sette det et sted hvor det står trygt. Funksjonelt interiørdesign skal passe til den
familiesituasjonen man har til en hver tid,
og mange er kanskje ikke flinke nok til å
ta hensyn til det, sier hun.

Gjenbruk

Huset i Brakehaugen var preget av gulnet
furu da familien Ryland flyttet inn i juni

2017. Selv om de i utgangspunktet var enige om at de ikke skulle gå av hengslene
med oppussing, tok det ikke lang tid før
de var i gang. Dørene i huset var heltre
furu, og de var gulnet. Selv om nye dører
selges for under tusenlappen i byggevareforretningene, var ikke det noe alternativ.
– Heltredører blir kjempefine med et
par strøk maling og nye dørklinker. Fordelen med heltredører, kontra nye folierte dører, er at heltre demper lyden på en
bedre måte. Skal man bytte ut ti dører,
er det fort 10.000 kroner, og du får mye
maling og dørklinker for den summen.
Dessuten er jo dørene like gode, og det gir
ingen mening å bytte ut noe som er fullt
brukbart med dører av dårligere kvalitet.
Vi prøver å gjenbruke hva vi kan, og det
finnes veldig mange gode kvaliteter i alle

hjem. Du kan si vi liker å gjøre ting kostnadsmart, sier Per.

Parterapi

Ekteparet mener også at mange tar seg
vann over hodet når de skal pusse opp,
noe som kan gå ut over parforholdet og
familielivet.
– Alle har jo sett Sinnasnekkeren og
hva som skjer når oppussingen tar overhånd hos folk. Vi har forsøkt å skjerme
barna og familielivet mest mulig når vi
pusser opp. Vi tar ett rom av gangen, og
gjør oss ferdige før vi begynner på neste
prosjekt. Om man har en plan på forhånd, og følger den, er det ganske enkelt.
Ideelt sett skal man ikke legge merke til
at det pusses opp. Vi har sett mange som
har begynt oppussing flere steder i huset,
og som aldri har blitt ferdige. Det sliter på
psyken å gå og se på alt som er uferdig,
og det blir utvilsomt en del unødvendig
masing mellom voksne. Det legger barna
merke til, og oppussingsprosjektene går
da ut over familielivet. Slik behøver det jo
ikke være. Jeg har av og til følt meg som
en parterapeut når jeg har kommet hjem
til folk, og funnet løsninger som gjør at
de kommer seg i mål. Det er godt å se gledestårer og store smil når folk får hjelp,
sier Marita.

Hus og hage

FØR: Furutrapper som begynner å gulne finnes i mange hjem. Slik så det ut før
trappen og hallen ble pusset opp.
Foto: Anna Dendewicz

ETTER: Plassbygde bokhyller, ny farge på trappen, konsentrert lys og en stor
grønn plante er grepene som ble gjort under oppussingen.
(Foto: Marita Ryland)

FØR: – Kjøkkeninnredningen var i god tilstand, og trengte litt farge og nye knotter. Dørene til stuen ble også malt, forteller Marita.
Foto: Anna Dendewicz

ETTER: Kjøkkenet har fått tofløyet balkongdør som gir adgang til hagen. Overskap er skrudd ned, og fronter og skap er malt i ny farge.
(Foto: Marita Ryland)


Rundt huset i Brakehaugen er det en liten
hageflekk, som så mange andre hus i Fana
og Ytrebygda har. Her har ekteparet også
satt sitt preg på utemiljøet. Dette er også
et fagfelt hvor de tilbyr råd og hjelp.
– Vi har jo et begrenset antall soldager
her på berget, og det handler ta vare på
de dagene og ha det hyggelig ute. Hage
behøver heller ikke å koste veldig mange
penger om man bare tenker litt alternativt. Mange går på tur ute i naturen, og
der står det vekster en kan ta med hjem
i hagen. Jeg hentet med meg en to meters
bjørk fra tur som jeg tok med på Bybanen.
Den står og tar seg godt ut i hagen nå, ler
Marita.
– Norge gror jo igjen, så det er nok av
små trær å ta av, men det er viktig at man
spør en eventuell grunneier før en forsyner seg av skogen, sier Per og blunker.
De har også samlet steiner og greiner
ute på tur, som er med på å skape miljø
i hagen.
– Ute, som inne, handler det om å skape rom. En stor åpen plen gir ingen følelse
av oase, men om man planter litt, bygger
en liten terrasse eller pergola, og skaper et
rom, blir det med en gang mye triveligere.
Vi er ikke anleggsgartnere, og skal vokte
oss vel for å tråkke i andres bed, men vi
mener at det er fullt mulig å få rimelige og
gode løsninger utendørs. Som inne handler det om å ha en grunnleggende tankegang i det man ønsker å skape. Skap vari-



» Impulskjøp fører ofte til at en har
hummer og kanari hjemme, og det blir sjelden bra.
Marita Ryland
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asjon med steiner, trær og grønne planter,
sier Marita.

Hobby blir jobb

For øyeblikket er det bare Marita som
har full jobb i Rylands Rom. På sikt håper
også Per å kunne vie all sin tid til virksomheten.
– Jeg liker jo å lage ting med hendene
mine, samtidig som vi jobber veldig godt
sammen. Vi går veldig godt sammen, og
utfyller hverandre når vi jobber med prosjekter. På et tidspunkt der fremme, kom-
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mer nok jeg også til å slutte i min faste
jobb for å drive med dette på heltid. Når
det blir er foreløpig litt usikkert, sier han.
– Men hvordan blir det å ha en felles
hobby som felles jobb?
– Vi elsker å jobbe sammen, og så langt
har dette gått kjempefint. Jeg tror dette
blir veldig bra, og vi er jo overrasket over
hvor stor oppmerksomhet vi allerede har
fått. Nå ser vi frem til fortsettelsen, avslutter Marita.
Av Ståle Melhus

melhus@fanaposten.no

STORE GJENSTANDER: Et av tipsene til Marita og Per er å dekorere med store ting. Store planter og store gjenstander.
Husets katt har okkupert keramikkrukken på kjøkkenbordet og sover der.
(Foto: Marita Ryland)
LUNT: Ny tofløyet balkongdør gir lett tilgang ut og
inn om sommeren.
(Foto: Dag Sandven)

6 gode tips
Her får du seks gode tips av Marita og Per Ryland.
Ifølge ekteparet Ryland er det enkle og ofte rimelige grep du kan gjøre
for å få et hjem som ser både moderne og stilig ut. Her får du noen
gode råd.

1 Ta naturen inn

Bruk naturlige materialer. I stedet for å kjøpe dyre laminerte
hyller i butikken, kan du kjøpe planker og hylleknekter. Det er
billig og naturlig, og gjør seg godt med et strøk beis eller lakk.
Pynt gjerne med ting du finner i naturen. Kvister, vakre greiner og
steiner finner du gratis i naturen. Nå om våren kan du plukke inn
bjørkeris og sette i en fin vase.

2 Lag rom med lys

Ofte har ikke folk nok lyskilder til å lyse opp alle deler av et rom. Bruk
mange små lamper, og start gjerne i rommets hjørner. Bruk lyskildene
til å skape rom i rommet. Husk at moderne LED-lys kan være sterkt,
og dimbare løsninger kan hjelpe det med å skape god stemning.

3 Maling
STUEN: Dørene til kjøkkenet var opprinnelig furu. De har fått samme farge som trappen. – Litt av hemmeligheten med interiør er å ha få
men ting som stikker seg frem, sier Marita.
Foto: Anna Dendewicz (før) og Marita Ryland



Du kommer langt med å male når du skal pusse opp. Har du vegger,
dører eller gulv som er preget av slitasje, vil noen strøk med maling
dekke over og få det til å se nytt og fresht ut. Spør i fagbutikken om
hjelp til å finne en fin fargepalett til dører, vegger og lister som fungerer godt sammen.

4 Bruk Finn.no

Sjekk alltid Finn.no før du går i butikken for å kjøpe nye ting. Det
er veldig mange brukte ting som er billige eller gis bort, som kan bli
flotte med kun små grep.

5 Tekstur

Om du føler at du ikke helt får det til å se bra ut, så kan det være lurt
å bringe inn tekstur i rommet. Legg på et fin pledd og litt forskjellige
puter. Bruk skinn, lin eller tre. Glatt mot ruglete. Keramikk eller bast.
Ta inn litt grønne planter. Mange velger gjerne for smått når det kommer til planter og pynteting. Kjøp den største planten du kan få inn,
og bruk store gjenstander. Gjør det skikkelig.

6 Nøysomhet

Mange spør hvordan vi med tre små barn alltid kan ha det så ryddig.
Hemmeligheten er at vi har valgt å ha få, men fine ting vi er glade i.
Tre fine tulipanvaser, som kan stå fremme er bedre enn 10 i skapet.
Vi tror man blir lykkeligere av å ha få ting. I gangen og garderoben
må man spørre seg om alle må ha åtte jakker og ti par sko. Svaret er
vel nei. Nøysomhet gjør livet enklere, fordi det blir ryddigere og man
slipper å ta så mange valg hele tiden. Har man få ting, blir det også
mindre å rote i. Om vi har noe vi skal gi til Fretex, legger vi det rett i
bilen og blir kvitt det med en gang. En ting i inn i huset, betyr en ting
ut. Sett av tid, og rydd ett rom av gangen.
FØR: Fliser på badet er ikke noe Marit og Per er veldig glade i.
ETTER: Dusjhjørnet er fjernet og Per har brukt mikrosement på
– Farger og dekor blir fort utdatert, sier de. Slik så badet i første
veggene. – Mikrosementen kan man legge oppå de gamle flisene,
etasje ut før de pusset opp. 
Foto: Anna Dendewicz sier Per. 
(Foto: Marita Ryland)

Flere tips og bilder finner du på Instagram @marita_ryland
eller på rylandsrom.no

