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Tekst: Nina Blågstad 
Foto: Tone Solli

Marianne Ryan (43) og Lasse Totland (44) hadde 
lenge vært på utkikk etter hus i området Kråkenes 
utenfor Bergen. Da eneboligen fra 1966 ble lagt 
ut for salg, slo de til. Beliggenheten, utsikten og 
et stort uinnredet loft var avgjørende.
– For oss var ikke dette drømmehuset, men vi så at 
her kan vi skape drømmehjemmet, sier Totland. 

Helrenovering
I to år har de holdt på med oppussingen. Alt 
innvendig er skiftet. Vegger er revet, rør og ven-
tilasjon er byttet, vinduer skiftet og kjøkken og 
to nye bad er bygget. Fremdeles er det mye igjen, 
en vask på badet mangler, et midlertidig rekkverk 
er bygd av plankebiter, i taket er det et hull der 
den nye trappen skal komme. De har kjørt vekk 
15 tonn avfall og levd med halvferdige løsninger. 
I seks uker måtte de dusje ute, i en provisorisk 
dusj laget av kassen til badekaret. 
– Vi har levd i et kaos i ett og et halvt år. Vi har 
pusset opp mye før, men hadde nok ikke satt oss 
godt nok inn i hva det vil si å bygge et helt nytt 
hus, smiler de to. 

Interiørpsykolog
Med seg på laget ønsket de å ha interiørpsykolog 
Tone Solli. 

– Vi kjente henne fra før og synes hun har gjort 
mye stilig. Vi ønsket en sparringspartner som kan 
utfordre oss og som vi kan diskutere med. Hun 
kommer med ideer vi ikke tenker på selv. Ikke alle 
forslagene hennes blir noe av, men i prosessen 
hjelper hun oss å finne ut hva vi egentlig er ute 
etter, sier de. 

Paret er begge interiørinteresserte og har klare 
ideer om hvordan de vil ha det. For eksempel har 
de valgt Dinesen gulv i Douglas-gran, et robust, 
lyst gulv med en dybde på 28 millimeter og hele 
lengder på opp til 8 meter. 
– Det er dyrt, men vi prioriterte dette fremfor nye 
møbler. Gulvet er faktisk det jeg er mest fornøyd 
med ved hele huset, sier Totland og legger til: 
Noen ting ønsker vi ikke å gå på kompromiss 
med, og da venter vi heller til vi får råd, sier de.

Unntakstilstand
Med full jobb, og to barn på 11 og 13 år som skal 
ha sin oppfølging, er det ikke alltid lett å få tid 
til oppussing også. 
– Den største utfordringen vår er tid. Både til 
oppussingen, men også til at vi to kan finne felles 
tid til å sette oss ned og planlegge. Jeg kan få 
masse gode ideer, men det hjelper lite når jeg ikke 
får diskutert dem med Marianne, sier Totland, 
som jobber med grafisk design og kulturformi-
dling. Konen er siviløkonom og pendler til Oslo, 

noe som ikke har gjort situasjonen lettere. 
– Av og til har vi tatt oss helt fri fra huset og dratt 
på ferie. Det tror jeg er viktig, man kan ikke legge 
resten av livet på vent, sier Ryan. 

Økonomi
En annen utfordring er økonomi. Det koster mer 
enn man tror å pusse opp, og så langt har paret 
beregnet å bruke nesten halvparten av husets 
kjøpesum til rehabiliteringen. 
– Jeg har nok normalt vært mer tilbakeholden når 
det gjelder å bruke penger på huset enn Lasse, 
men når jeg ville bruke mer penger, ble han mer 
tilbakeholden, sier Ryan og får støtte fra Solli: 
– I et parforhold inntar man ofte ulike posisjoner 
for å balansere hverandre. Det er spennende å 
bli klar over det, og godt når man ikke blir for 
fastlåst i en posisjon, men kan veksle på hvem 
som for eksempel er den ”ansvarlige” og den som 
slipper mer løs. Det blir mer enn oppussing da, 
det blir noe man kan lære av og ta med seg videre 
i parforholdet, sier hun. 

Nå gleder familien seg til å få huset ferdig, og 
selv om de kan se tilbake på en slitsom tid, har 
de også gode minner.
– Jeg vil alltid huske datoen 4. september 2009. 
Det var dagen vi dusjet inne i det nye huset for 
første gang! Man setter mer pris på selvfølge-
ligheter etter en tid som dette. Det hadde vi ikke 

Å skape drømmehjemmet

Marianne og Lasse fant ikke drømmehuset, men så potensialet i eneboligen 
fra 1966. Sammen med interiørpsykolog Tone Solli er de inne i andre året 
i deres felles prosjekt:  En personlig postkasse

Postkassen din på nett er personlig og gir deg 
mulighet til å samle viktig post på ett sted. 
Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksom-
heter kan sende deg post som tidligere er sent i 
mange ulike portaler eller til den tradisjonelle 
postkassen.  Digipost har samme sikkerhetsnivå 
som nettbanken og du benytter Bank ID eller 
Buypass for å åpne din postkasse på nett. Alle 
over 15 år med norsk fødselsnummer kan bruke 
Digipost. 
 
Ett digitalt arkiv
Digipost er mer enn en postkasse. Her kan du 
også samle og lagre viktige brev og dokumenter 
i et arkiv. Arkivet er søkbart og det er enkelt å 
finne tilbake til post som er lagret. Du kan søke på 
dato, innhold eller avsender.  All post som legges i 
arkivet oppbevares automatisk i tre år uten kost-
nader for deg. Videre oppbevaringsmuligheter 
vil komme. 
 
En adresse hele livet
Med Digipost sendes posten digitalt til din 
gateadresse. Dersom du flytter eller endrer navn, 
vil posten fortsatt komme til din postkasse på 
nett, ved at du melder adresseendring på samme 
måte som før til Posten. Private og offentlige 
virksomheter kan fortsette å sende viktig post til 
deg til din gateadresse, på samme måte som i dag. 
 
Aldri langt hjemmefra
Når du har tatt i bruk postkassen din på nett, har 
du alltid tilgang til den viktige posten din. Du 
kan lese den når du vil og hvor du vil. 
 
Den tradisjonelle posten
Posten vil fortsatt levere post i postkassen – brev, 
aviser, pakker og annet som ikke kan sendes 
digitalt. Med Digipost får du et fullgodt digitalt 
alternativ til dagens fysiske posttjenester for 
viktige brev og dokumenter. 

 Sikkerhet og personvern
For å ivareta sikkerheten i Digipost må vi vite 
hvem du er. I registreringsprosessen identifiserer 
du deg med BankID eller Buypass Smarkort. 
Deretter kobles ditt fødselsnummer og din 
registrerte gateadresse hos Posten til din nye 
digitale postkasse.

Hvis du ikke har BankID kan du få dette gjennom 
din bankforbindelse. Buypass Smartkort bruker 
du kanskje allerede i Altinn eller andre sikre 
tjenester på nett. Spillerkort fra Norsk Tipping er 
et Buypass Smartkort, men hvis du ikke bestilte 
det på nett må det oppgraderes til bruk i sikre 
tjenester først. Det kan du gjøre hos Buypass. 
 
Du har mer i vente
Den første versjonen av Digipost er nå lansert, 
men tjenesten vil stadig utvides med ny funk-
sjonalitet. De viktigste funksjonene for å motta 
og lese post er klare, men dette er bare starten 
på et nytt digitalt postsystem. For eksempel 
jobbes det med en løsning hvor det er mulig for 
privatpersoner å sende brev med Digipost. 
Har du gode ideer til ny funksjonalitet for 
Digipost, tar vi gjerne imot forslag. Følg med og 
bidra i diskusjonene på Facebook. 
 

Hva er Digipost?

Slik kommer du i gang på 1-2-3

1. KLiKK på KNappEN RegistReR Deg PÅ nett.
2. VELg påLoggiNg MED BaNKiD ELLER BuypaSS.
3. LEgg iNN KoNTaKTiNFoRMaSjoN og pERSoNLig paSSoRD. 
 BEKREFT og FuLLFøR REgiSTRERiNg.

Digipost er et nytt nasjonalt postsystem hvor du som privatperson kan 
motta, behandle og arkivere viktig post i en sikker og digital postkasse. 
Tjenesten er gratis å åpne og gratis å bruke. 

www.digipost.no
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Slik tar du vare på forholdet under oppussing og fl ytting: 

Flytting og oppussing kan være en stor utfordring for forholdet. 
Her er Tone, Lasse og Mariannes tips til hvordan man kan gjøre en slitsom 
periode best mulig: 

 Ha nok tid. oppussing er tidkrevende. 
 Sett av penger, det er vanskelig å beregne hvor mye det koster. 
 prøv å være realistiske i forhold til økonomi. Husoppussing koster. Har dere 
planer om omfattende rehabilitering, må kjøpsgrensen settes mye lavere 
enn de reelle økonomiske rammene deres, så det er rikelig med penger igjen 
etter kjøpet. Flytter du fra leilighet til hus må du være klar over at det er stor 
forskjell i utgifter. 
 Vær klar over at det koster mye energi og krever mye av deg. 

 ikke tro det bare blir kjempegøy. 
 Krediter hverandre for den jobben dere gjør. Det er mange oppgaver 

 som skal ivaretas, og at en tar med seg ungene ut, kan være like viktig 
 som å male en vegg. 

 Feir alt som blir ferdig, i stedet for bare å fokusere på alt som er igjen. 
 ikke sett resten av livet på vent under oppussingen. inviter gjester selv om 

 du ikke er ferdig og ikke har fått vasket. 
 Ta pauser innimellom. Dra på ferie, eller bare la prosjektet ligge en stund. 
 utnytt mulighetene til unike opplevelser knyttet til oppussingsperioden. 

 F.eks. å bygge utedusj av en badekarkasse, dekke bord med damask 
 og levende lys midt mellom malingspannene eller å ta middagen 
 med på stillasen i kveldssolen.

 Sett av tid til å snakke sammen og gjøre opp status. 
 Vær åpne for å gjøre omprioriteringer underveis. 

 alt trenger ikke å være spikret når dere starter.
 Se på oppussingen som barndommens hyttebygging. 

 Det kan være lekent og morsomt i tillegg til hardt arbeid. 

opplevd om vi hadde fl ytte rett inn i et ferdighus, 
mener Ryan. 
Hun mener også man lærer mer om hverandre 
og ser nye sider av både seg selv og partneren i 
prosessen. – Jeg var kjempestolt av meg selv da 
jeg hadde bygget den provisoriske utedusjen, 
sier hun. 

Fes t på lo� et
Nå er det loftet som står for tur. Et 40 kvm stort 
rom skal omgjøres til stue og hjemmekontor, og 
fokus nå er å få laget en stilig ståltrapp som snor 
seg rundt pipen. 
– I interiørblader fi nnes masse stilige trapper i 
både glass og stål, men som er uten gelender. Med 
barn er det uaktuelt, sier Lasse som eksempel på 
områder der design og praktiske hensyn kommer i 
konfl ikt. De har også måtte fi nne andre løsninger 
på badet, der det var tenkt betonggulv. – Selv om 
det er i alle interiørblader, viser det seg at fagfolk 
er uenige om bruk av betong i våtrom og det er 
vanskelig å fi nne håndverkere som tar 100 % ansvar 
for løsningene, sier Solli som opplever det også 
som et problem at designbladene viser en del 
interiørløsninger som inspirerer folk, men er 
ulovlige i forhold til norske byggeforskrifter.

Etter to år med oppussing gleder familien seg nå 
veldig til å bli ferdige. 
– Drømmesituasjonen hadde vært at vi hadde 
hatt 50 % mer penger og at begge hadde jobbet 
bare 50 %. Det har vært tider der vi har vært lei 
hele huset. Men vi har aldri angret på at vi gikk 
inn i dette, sier de bestemt. 

Lasse Totland og Marianne Ryen fi kk hjelp 
av interiørpsykolog Tone Solli ( i midten) 
da de skulle pusse opp huset. 

Paret har prioritert å bruke penger på gulvet, som er i 
Douglas-gran. Det er 28 mm dypt!

Husets eneste tapet er fra 
Scandinavian Surface.

Uten bad ble løsningen en utedusj 
laget av esken til badekaret. 

Her tester Marianne stolt 
sin egnelagde innretning. 
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Hos DESIGNA KJØKKEN
har du valget ...

Du trenger ikke stå i kø, tegne kjøkkenet selv eller velge i et
lite produktutvalg, for å få deg et flott og rimelig kjøkken

Flatpakket
”Gjør det selv”

Ferdig
sammensatt

  Flatpakket
  Topp kvalitet
  Stort utvalg
  Lekker design
  Evighetsgaranti på bevegelige deler
  Gratis tegnetime
  Profesjonell kjøpshjelp
  Levert på døra
  Enkel montering
  Markedets mest komplette lavpris-konsept!
  Utrolig billig

  Sammesatte skap
  Kjempe-utvalg
  Fantastisk kvalitet

   (les test på designa-norge.no)
  Design: Alt fra klassisk til nytenkende
  Gratis hjemmebesøk
  Evighetsgaranti på bevegelige deler
  Gratis tegnetime
  Profesjonell kjøpshjelp
  Levert på døra
  Fritt montert hjemme hos deg

designa-norge.no

Hesthaugveien 16, Bergen
(Living-bygget Åsane)
Tlf. 55 53 96 00

Vi har alt fra

billig flatpakket til 

eksklusive ferdig 

sammensatte 

kjøkken

Kjempe-
utvalg i

ALLE
prisklasser

Alt  innvendig i eneboligen fra 1966 er skiftet.  Familien regner med at de har kjørt vegg 15 tonn avfall i prosessen.

Som interiørpsykolog har Tone Solli kombinert 
sine to store lidenskaper, fascinasjonen for men-
nesker og rom.  Hun er utdannet psykolog, med 
spesialitet i familiepsykologi og 17 års klinisk 
erfaring i psykologfaget, og har bred praktisk 
erfaring innen interiørfaget. De siste fire-fem 
årene har hun kun jobbet som interiørpsykolog, 
med alt fra store rehabiliteringer til ommøblering. 

– Hva skiller deg og en interiørarkitekt?
– Psykologbakgrunnen min gir meg samtale-
kompetanse og innsikt i menneskelige tanker, 
følelser og samspill, som er nyttig både underveis 
i prosessen og for å komme fram til funksjonelle 
og estetisk gode løsninger.  Jeg er opptatt av 
prosessen, ikke bare resultatet og blir ofte godt 
kjent med kundene mine. Jeg kommer med 
innspill utifra mine inntrykk av både de fysiske 
rommene og menneskene som skal bruke dem, er 
mer en samtale- og sparringsparter og leter etter 
individuelle og personlige løsninger sammen 
med dem. Jeg kommer med konkrete forslag til 
møblering, belysning, farge- og materialvalg, 
praktisk gjennomføring, samt romløsninger og 
utarbeiding av 3D-skisser.

Vekten på interiørarkitektur og psykologi kan 
variere i ulike oppdrag og også underveis i ett 
oppdrag. 
– Jeg kan også hjelpe kundene med å prioritere 
når alt hoper seg opp: Hva er viktigst å gjøre 
akkurat nå?

Å leie inn interiørpsykologen koster 700 kroner 
i timen inklusive moms. 
– Hvis du ønsker å bruke meg, er det lurt å la det 
gå inn som en del av hus-budsjettet. Fordelen 
kan være at jeg kan gi råd som hindrer at du blir 
misfornøyd og vil gjøre om på ting senere, og 
noen ganger kan jeg finne rimeligere løsninger 
og på den måten spare penger, sier hun. Å bruke 
interiørpsykolog kan bli en prosess man kan lære 
av og ta med seg videre i parforholdet/familien. 
–Det morsomste er når det blir en opplevelse som 
utvikler både relasjonene og interiøret, sier Solli. 

Les mer på www.interiorpsykologen.no

ikke hørt om 
en interiørpsykolog før? 

Kanskje ikke så rart, det finnes 
bare en i landet!

Dette er en interiørpsykolog


