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Bti med på
ryddebøEen

En Liten japansk dame har skapt enorme ryddebøLger over store deler
av den vestlige verden, Nå skyller den for fullt over Norge.

Den har solgt or,er fire millioner eksem-
plarer på verdensbasis, og i Norge nær-
mere 17 000: Iapanske lr4arie Kondos bok
uN,lagisk opprydding,. Gjennom 200 sider
tar Kondo os\ ill('J l)a cD |t ist' gi( tttlont
irlle rotete Inentteskers problemon'rrader;
klær, bøker', ting med afleksionsverdi,
dokurnenter, bilder og så videre - og vi-
ser hvordan vi best n-rulig kan få has på
hauger-re som har det med å hope seg
opp hjemme. Løftene om hvordan det
vil endre livet å følge hennes rydderåd er
ikke snaue: «Fil mer selr.tillit og suksess,
få energi og motir.asion til å skape det Ii-
vet du ønsker deg, ivcler reklarlt-n b.rl<på
boka.

TEKSr RrKKE Åsenuo

- Boka handler ikke bare om t1'sisk
oppndding, men også den mentale opp-
n-ddir-rgen som kotlmer ar. en slik pro-
sess, sie r forlagsslef Ø1wind I Iagen i Bazar.
Han rnener boka har truff'et et stort behov
hos r,eldig rnangc, og at clet tlertbr e r na
turlig at den h.rr' ligget på bestselge rlistene
i en rekke lancl:

- Vi drukner i ting, og vet ikke l-rvor-
dar-r vi skai n'dde; r,i bare flltter tir-rgene
herfra til dit og finner frem nve kasser og
lar det hope seg opp. ,Vtarie Kor.rdo har
presenterer en elfektiv nretode ior ii bli
kvitt ting, og fbr å holde clet rvdclig. leg
tror hun clekker et enorrrt behov l'ros oss
lesere, sier I lagen.

Hvordan rydder man egentlig?
Også her i Norge har det de siste årene
dukket opp flere ryddeeksperter. Line Ma-
rie Skaget og Eva Isachsen, som står bak
nettsidene Slankditthiem.no, er to av dem.
De tilbyr blant annet en-til-en veiledning,
der en av dem kommer hiem til deg, gir
personlige råd og tips, samt ryddehielp i
et forhåndsbestemt antall timer. Skaget og
Isachsen har merket et tydelig oppsving i
publikums interesse det siste året.

- Dette er en trend i tiden: Samtidig
som mange av oss drukner i ting, søker
stadig flere etter en mer bærekraftig livs-
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IKKE FLERE BOKSER; Rot gir ofte overforbruk, Besie tips hvts
du viI rydde, er å kjøpe en ruLl med søppel-sekker - rkke fLere
hytLer eLler esker.
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UT MED DET; Hvo skoLvekk ag hva skaljeg behoLde?
Trenger jeg denne ttngen?

ting, sier interlørarkitekt Eva Isachsen.
Hun forteller at det giennomgående

problemet til folk de møter, er mengden
av ting. Eierne har som oftest rnistet over-
sikten fullster-rdig, og i ryddeprosessene
finner de ofte en rekke nye ting blant de
gamle - klær med merkelappene på, elek-
tronikk i emballasjen og så videre - ting
som har blitt innkjøpt, ubruk og så glemt
i mengden. Beviser på er ston, og helt
unødvendlg, or,eforbruk.

- Rot gir ofte overforbruk, fordi vi ikke
lenger husker hva r,j har, kjøper nvtr og får
dobbelt opp. Vi ser også at veldig mange
er presset på rid. Når de vil starte en stor-
opprydding er det enkleste og kjappesre å
dra ut og handle inn enda tlere ting; de vil
ha flere hyller, bokser og esker. ,\len det er
helt leilende a begl'nne ilÅ ndde handler
om det morsatte av å kjøpe ring. \,i kan tii
nød strekke oss til å la folk få kjope en rull
med søppelsekker, sier Isachser.r.

Kvitte seg med ting
For mens tidligere generasjoner, som ler'-
de langt fra den oi,erfloden r,1 ser i dag,
ry.ddet ved å sette sine eiendeler på plas-
sen der de hørte hjen-rme, handler dagens
rydding stort sett om å få saker og ring uU
gi til Ioppemarkeder, sende til Fretex, selge
på Finn, gi bort eller kaste. Dette er narur-
ligvis langt vanskeligere enn å flr-tte ring
mndr om i boligen
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- rVange har veldig store problemer
med å ]«.itte seg med ting. På r,åre hjem-
mebesøk kan vi åpne opp et skap og finne
for ekser-npel åtte vannkarafler, flestepar-
ten aldri i bruk; likevel sirter det langt inne
for eierne å få unna noen av dem. Derfor
har vi blant annet laget en liste med ti
spørsmål som til sammen skal gi deg sva-
ret på hovedspørsmå1et, nemlig «rrenger
jeg denne tingen?,,, sier Isachsen.

Svaret \riser seg ofte å rrære nei. Det er
likevei her det store nddeslaget srår: Hva
skal r,ekk, og hva skal man beholde?

Arvegods
For €n ting er hva man trenger - noe helt
annet er alt man tar \rare på fordi de er
bærere av gode minner, eller fordi de be-
ndde mve for mor, far, besteforeldre eller
andre i nær familie. Hvordan i alle dager
kan man ha hjerte til å kvitte seg med den
gvngestolen tippoldefar faktisk bvgde? El-
ler skatollet, der oldefar låste inn sine vik-
tigste papirerl Den roserralte kisten som
sto hos tante Anna i alle år?

Feng shui-ekspefi Nina \\bither, som
blant annet tilbl.r online-krrset uRvddig
hjem, har noen tips til deg som sitter fast
med an,egods, familieklenodier eller min-
ner som du verken får til å passe inn, eller
får deg til å kaste.

- Når det gjelder ting man har an,et,
pleier jeg å be folk spørre barna sine. For

det som skjer ved et an-eoppglør etter deg,
er antageligvis ar de kor.nmer til å kaste
halr.parten Llanserr, og .la er det ikke noe
procng i .rt c1u sitter l.isr nted gantle ting du
hellcr ikke vil hr. [)ersom de lår velge ut
hva cle vil ha, oe clet toftsatt står iglen for
eksenrpel gantle mobler hos deg, tenker
ieg at en god losnlng er å selge tingene.
Forcli det er 1o ikke egentlig ringene du er
glad i, rr-ren de personene de minner deg
om. Bmk pengerle du tår til å kjøpe noe
konklet - et smr.kke, er bilcie, eller lignen-

FENG SHUI: Nino Wolther hoLder kurs.
Der kon fotk bLi mer bevtsst hvo de bruker
energien sin po, mener hun.
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lENT MED DET VANSKEL/GSIE Hvordon i atl verden skal man kLsre å kvitte seg med
trvegods som forfedrene hor Laget eLLer brukt? Line Marie Skoget og Evo lsochsen vet
-åd.

Je, og send gode tanker ti1 bestefar eller
rldemor hver gang du ser på denne tingen

'om - i motsetning til arvestl,kket - fak-
:isk gir deg glede, sier Wolther.

Frigjør energi
i\tolther mener ).tre omgivelser og indre
':nergi henger nØye sammen - og legger i

'ine kurs stor vek på samspillet mellom
len faktiske ryddeprosessen i boligen, og
rva det betyr for den enkelte.

- Enhver reise på tusen mil starter med
:tt skritt. Gjennom rnine kurs blir folk
gradvis bevisst på hva de bn-rker energien
.in på. F'olk oppdager at når de får order-r
)å hus og hjem, gir det rir.rgvirkninger: De
'ar frigjort energi til å kjenne bedre etter
tr.a de egentlig vil og hvem de egentlig er,
.ier \Volther.

Hun legger også vekt på at et wddigere
iv vil innebære en gradrris større bevisst-
let rundt hva man faktisk tar inr-r i huset.

- Når du kjøper, arver eller får noe og
ar det med hjem, er det begrenset med
nåter tingen kan forsvinne på: Den kar.r
rli utsiitt, eller noen kan arye den fra deg,
:ller du må aktir't ta valget å kaste den, gi
len bort eller selge den. Den vil aldri spa-
.ere ut av seg selv. Hvis du hele tiden har
:t-tte i bakhodet, r,il det også bli lettere å

.r de rette valgene allerecle i butikken, sier
''blther.

Ryddig hjem, ryddig hode
At et ryddig hjem og et ryddig hode hen-
ger sa[rmen, kan journalist og forfatter
Cunn Beate Reinton Rulnes skrive r.rnder
på. For tolv år siden startet hun som fri-
lanser med hiernmekontor, samtidiB som
hun ble mamma for første gar.rg og fl1.ttet
i n1,tt hus. Faren for en ekstremt kaotisk
tilværelse føltes overhengende for Rulnes,
som a11tid har r,ært av den kreative og ro-
tete sorten.

- Ieg mistet rett og slett litt oversikten,
og merket at ieg måtte ta noen grep for å

få den tilbake. Derfor beg,vnte jeg å skrive
lister over alt mulig, og oppdaget at det
frigjorde kapasitet slik at jeg faktisk både
likk vær.t kreativ, og i større grad enn før
fikk gjort unna alle andre mulige oppga-
ver, også, sier Rulnes. Hun har akkurat
gitt ut boka uListell,kke», med tilhørende
notatbok, på Cappeler-r Damm. Boka
inneholder helt kor.rkrete tips on.r hvor-
darr marr karr ellektir iscre. sr sterttatisere,
holde orden og rydde - det hele ved hielp
av lister som kan føres inn i den medføl-
gende notatboka.

- I arbeidet har jeg oppdaget at vi er
mange som sliter med mer eller mindre
de samme tingene i hverdagen. Folk har
kontaktet meg og takket rneg fordi de ikke
ler-rger føler seg så rare og alene om ting,
ler Rulnes, sorn håper t,istel,vkke metoden
skal bli et n)ttig verktøy lor andre kreative
rotehoder der ute. #

I ryddetips
Begynn aLltid rydde-
prosessen med å kvit-
te deg med ting:
Kaste, gi bort, seLge.

Er du i tviL, så spØr deg
seLv om tingen gir deg
gLede, Er svaret nei, skaL
den ut.

Rydd og kast etter kate-
gori i stedet for etter rom.

Begynn med en enkel
kategori - noe som ikke er
føLelsesladd - for eksem-
peL klær,

Spar det vanskeLigste -
senti mentaLe gjenstander
og biLder - tiL sLutt.

Når du rydder i dokumen-
ter og papirer kan du ha
som tom meLf i n gerregeL:
Kast alt.

lkke lagre ting hos andre.
lkke La andre lagre ting
hos deg.

Pakk ut og fjern merke-
Lapper/embaLLasje på
nyinnkjøpte ting med det
samme.

Skriv Lister for å syste-
matisere og få oversikt i

hverdagen,
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