
HVEM: Line Evensen 
BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden 
utenfor Oslo.
FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam 
Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og 
hans to barn, Tiril og Oskar. 
ARBEID: Line dri ver fore ta ket Helt Grønn 
 Design, selger interiørprodukter og jobber som 
in ter iør-, ha ge-, kles- og baderomsmøbeldesigner, 
sty list og de ko ra tør. Hun lei er også ut lo ka ler i 
 hu set sitt, Villa Fredbo, til sel ska per og over nat-
ting, ar ran ge rer hus kon ser ter, kurs og fore drag. 
HJEM ME SI DE: Heltgronn.no

LIVSSTIL

Villa Fredbo: Line 
Evensen har en oase 
av et ba de væ rel se i 
sitt hjem Villa Fredbo 
på Nesodden.
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I en 140 år gam mel hvit sveit ser vil la på  Nesodden 
har Line Evensen et hjem fylt av små oa ser. Det 
er som det går en gyl len ner ve fra Line Evensens 
to blå øyne, gjennom krop pen og ut i hen de-
ne hennes. Hun ser noe. Kanskje er det et hvitt 

stea rin lys, en rug le te, mørk pimpstein, en på fugl-
fjær eller en stor, gjen nom sik tig plast kas se. Og hun 
kjen ner umid del bart på ro eller uro. Gir tin gen ro, 
lar hun den bli væ ren de, ska per den uro ak ti ve res 
hen de ne, og hun fjer ner det. Som plast kas sa. Bort 
med den.

– Øy ne ne mine dras mot det som ska per uba-
lan se. Derfor er skjønn het og ba lan se det ab so lutt 
vik tig ste i mitt velværested, sier Line og fin ner 
vei en til ba det. Det be står av to væ rel ser, lig ger i 2. 

etasje og var tid li ge re et guf fent rå loft. Etter at Line 
sen ket sitt blikk over det, ble det for vand let til en 
ly se grønn oase. 

DRYP PEN DE STILL HET
– Ba det er det før s te rom met vi mø ter om mor ge-
nen og det sis te vi for la ter om kvel den. Her er det 
så vik tig med fred og ro, at det er ryd dig og at det 
er et sted jeg har lyst å opp hol de meg. 

Hun trår på over 100 år gam le is ra els ke fli ser i 
det før s te rom met, lar blik ket gli over en gam mel 
dansk sko le vask, hvi te gar di ner som skju ler vas-
ke   ma skin, klær og skit ten tøy. I det far ge spra ken de 
og har mo niske ba de væ rel set innenfor står en myk 
dag seng, et 1.90 me ter langt ba de kar, en dusj med 

OASER
Hjemme hos Line Evensen skal det være vakkert,  

og tingene må gi henne ro. Ellers er det rett ut! 
TEKST: Hilde Tobro FOTO: Birgit Fauske

GYLNE

Små hvi le ste der: En dag seng 
mellom stu en og ar beids væ rel set 
inn byr til hvi le i hver da gen.
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1. Ba lan se kunst: – In ter iør er 
ba lan se kunst, sier Line. Dra ma tisk 

rokokkogull som un der stell på 
ser van ten på ba det ba lan ser te 

in ter iø ret.

2. Em pi re vin du: Line gir ofte 
tra di sjo nel le hånd ver ke re grå hår, 
som med denne dusj veg gen, et 

gam melt em pi re vin du.

3. Le ven de lys: Line ten ner lys 
året rundt. 

4. Har mo ni: – Jeg inn re der med 
ting jeg sy nes er vak re. Det bru ker 

å har mo ne re helt av seg selv, 
sier Line.
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         Jeg måtte ta et 
oppgjør med det 
evige rotet.

 Alt sam let på ba det: – I det te 
rom met har jeg vas ke ma skin, 
tør ke sta tiv og kles opp be va ring 
og har en de lig tatt et opp gjør 
med alle klær som kon stant 
var på vand ring.

et gam melt em pi re vin du som dusj vegg, 
toa lett og bidé og et pom pøst gull be lagt 
kon soll bord un der vas ken. 

Noen vann drå per fin ner vei en ut fra 
dusj ho det og ned på run de, sand far ge-
de stei ner, og vi får kjenne på still he ten 
som kan sen ke seg her, når man er helt 
alene.

Line er vant til å være alene og vant 
til mange men nes ker. Snart har hun 
bodd her i Villa Fredbo i 10 år, også 
alene i pe ri oder, etter et sam livs brudd. 
Hun er tre barns mor, og annenhver uke 
er hu set fylt av hennes barn og kjæ res-
tens barn. Det blir mange men nes ker, 
og en skul le tro mye rot, men Line har 
sør get for at det ikke blir slik. 

 ET OPP GJØR MED RO TET
– Jeg måt te ta et opp gjør med det evi ge 
ro tet, sier hun. 

– Jeg tok for meg hver min ste lil le 
ting jeg eide og spur te meg selv: Er 
den fin? Har jeg bruk for den? Er den 
erstattbar? Hvor lenge si den er det den 
har vært i bruk? Så satt jeg igjen med 
tin ge ne jeg vir ke lig li ker og kun ne møb-
le re rom for rom med dem. Det som ble 
til overs, ga jeg bort eller solg te. 

Nå har hver min ste lil le ting sin fas te 
plass i hu set. 

– Jeg føl te at jeg også ryd det opp inn-
ven dig, for jeg blir vel dig uro lig av rot. 

INDRE BA LAN SE  
Ytre vel væ re for Line er altså å være i 
vak re, san se li ge og ba lan ser te om gi-
vel ser. Indre vel væ re hand ler også om 
ba lan se, det å være for ank ret i sin egen 
grunn stem ning.

– Med det me ner jeg å ha tro og tillit 

til meg selv, og være i det som er meg. 
Jeg er ikke et A4-men nes ke, så det kan 
være li ten støt te å få i mine valg, så jeg 
er helt av hen gig av å ha denne til li ten 
til meg selv. Hvis jeg er stressa eller har 
mye å ten ke på, bru ker jeg ti den det tar 
hver mor gen til å bare luk ke øy ne ne og 
fin ne meg selv igjen, og dermed styr ke 
meg selv og det jeg tror på. Det er helt 
alfa ome ga for at jeg skal ha det bra.

HØRE SEG SELV TEN KE  
I Villa Fredbo ser hun for seg res ten av 
sitt liv, her har hun det så bra. Ut sik ten 
mot Oslofjorden og byen i det fjer ne 
fris ter ikke. 

Dag seng på ba det: – Da 
bar na var små, kun ne jeg 
sit te her og lese, mens 
de lek te og kos te seg i 
ba de ka ret.
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– Jeg kun ne ikke ha bodd i Oslo, det 
er jeg for sen si tiv til. Jeg sy nes rett og 
slett at sto re de ler av byen er stygg, og 
li der un der at øko no mi en har fått for-
rang over es te tik ken. Jeg blir fy sisk slått 
ut av det. Men i Roma kjen ner jeg det 
ikke på samme måte, for den opp le ver 
jeg som vel dig vak ker. Igjen er skjønn-
het ab so lutt det vik tig ste for at jeg skal 
kjen ne på ro og vel væ re. 

Så jeg er glad når jeg er på bus sen 
hjem til Villa Fredbo. Her kan jeg pus te 
og høre meg selv ten ke. Det er å leve i 
en oase for meg. 

Hun tit ter ut vin du et og fort set ter. 
– I fjor flyt tet jeg ut i ha gen en uke 

for å gjø re regn ska pet mitt. Jeg bod de 
i Oran sje ri et, star tet da gen med å stå 
opp, gå opp til et svart, vak kert tjern 
i sko gen og ba det na ken før jobb økta 
star tet. Stør re vel væ re går det vel ikke 
an å fin ne? 

E – POST: kamille@egmonthm.no ♥

Stjel stilen:

Oran sje ri et: Med vå ren 
kom mer lyse da ger i 

Oran sje ri et. Et lite, roms lig 
hus i ha gen, hvor hun mer 

enn gjerne over nat ter.

Badevekt fra Lene 
Bjerre, kr 950.

Speil fra 
Zara Home, 
kr 619.

Pute fra 
Hay,  
kr 599.

Håndkle fra H&M 
Home, kr 149.Vase fra H&M Home, 

kr 99.

Lammeskinn fra 
 Bloomingville, kr 1599.

Flis fra Ulfven, 
kr 1100 per m²

Bord fra  
Jonathan Adler, 
kr 12 500.
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