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 ◗ Villaen ligger på Spro 
på Nesodden.
 ◗ Bygget i 1875. 
 ◗ Huset var opprinnelig 
disponentbolig for 
Christiania Iscompagni.
 ◗ Huseier i 2016 er Line 
Evensen (49), gründer 
av Helt Grønn Design.
 ◗ Line er interiør- 
og hagedesigner, 
stylist, kles- og 
produktdesigner og 
kursholder. 
 ◗ Hun arrangerer også 
brylluper og har et 
ønske om at Villa 
Fredbo skal bli et 
 ◗ kunst- og kultursenter 
for hele Nesodden.
 ◗ 3. desember i år 
mottok Line Evensen 
Nesodden kommunes 
kulturfonds støtte på 
kr 100.000 til utvikling 
av Villa Fredbo. Også 
Nesodden jazzklubb 
ble tildelt 100.000 
kroner.

Villa Fredbo

– HER PÅ KJØKKENET hadde disponent 
Klem fra Christiania Iscompagni sitt kon-
tor, forteller Line ivrig mens hun skjenker 
kaffe og serverer sylte med eddik. 

INNE I STUA har Line, som blant annet 
jobber som interiørkonsulent, pyntet til 
jul. Juletreet er på plass og alt er klart. Det 
spesielle er at dette er andre gangen Line 
pynter Fredbo til jul i år. Den lekre villaen 
og omgivelsene er et yndet sted for maga-
siner å fotografere. I år var det KK Living 
som i september lurte på om Line kunne 
stille med julepyntet hus.

LINE EVENSEN HAR BODD på Fredbo i 
tretten år og kommer raskt fram til at det 
eneste som ikke er pusset opp i huset si-
den den gang er en trapp. 

– Jeg har ikke hatt fjernsyn på tretten år. 
Så mange prosjekter som jeg har på gang, 
gir ikke rom for tv-tid. Men så er det jeg li-
ker best i livet å skape. Det at mange øn-
sker å bruke huset i for eksempel interiør-
magasiner, er noe som skjer litt utenfor 
min kontroll. Men det er jo gøy da.

INTERIØRDESIGN ER BARE en del av det 
Line driver med. Hun er stylist, hagede-
signer, kles- og produktdesigner, kurshol-
der, arrangør av bryllup og kunst- og kul-
turarrangementer. Det siste vil hun gjøre 
mer av etter at hun fikk støtte fra kultur-
fondet.

TILDELINGEN FRA KULTURFONDET 
kom overraskende på Line. 

– Jeg var hos foreldrene mine på Toten 
og fikk servert mat hver dag. Der kunne 
ligge jeg på sofaen og da slo det meg at jeg 
kanskje bare skulle flytte inn i et lite hus 
som det er mindre jobb med? Før jeg slo 
opp øynene dagen etter, lå jeg og tenkte at 
nå burde det skje noe fint snart. 

Så skrur hun på telefonen og to meldin-
ger tikker inn. 

– Den ene var fra svigerinnen min som 
ville gi meg en gratis massasjetime. Den 
andre var fra kultursjefen som ville at jeg 
skulle ringe henne. Da fikk jeg vite at jeg 
hadde fått midler fra kulturfondet. Tvilen 
forsvant. Selvfølgelig er det Fredbo jeg 
fortsatt skal satse på, smiler Line. 

HUN HAR DØPT sitt nye prosjekt «Fra null 
til gull». 

– Jeg ønsker å etablere Fredbo som en 
stor arena for formidling av kunst og kul-
tur på Nesodden. Her vil det bli konserter 
og utstillinger, og jeg ønsker også og eta-
blere en kafé. Det er en ambisiøs plan, 
men jeg har ikke for vane å lage små pla-
ner, ler Line og legger til at det handler 
ikke om hvordan hun skal få det til, men 
når. 

– AT JEG FIKK penger fra kulturfondet, 
var en gavepakke som gir meg tro på at 
dette skal gå. Jeg jobber med byggesøk-
nad for å kunne bygge på uthuset. I ut-

Pengedryss til Lines drøm «Fra null til gull» 

HJem til Jul: I jula får Lines to gutter besøk av eldstebror som til 
daglig bor i Tromsø.

Grønn lysekrone: I taket har Line pyntet med  et tre fra egen hage.

– Å ta vare Villa Fredbo ser jeg som et stort an-
svar. I disse veggene sitter viktig Nesodden-his-
torie, sier Line Evensen.  Jubelen sto i taket da 
hun  nylig fikk 100.000 blanke kroner fra  
Nesodden kommunes kulturfond til utvikling  
av prosjektet «Fra null til gull».
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Pengedryss til Lines drøm «Fra null til gull» 
Grønne verdier: Line Evensen, som eier Villa Fredbo, er opptatt av grønne verdier. Ved flygelet, som er fra 1800-tallet, er det nå pyntet til jul. - Flygelet benyttes når det er 
huskonserter, noe det blir mye mer av nå som Fredbo har fått midler fra kulturfondet, lover huseieren.  Alle foto: steinAr knudsen

gangspunktet har jeg et null-prosjekt. 
Her bor det folk fra hele verden som 
jobber frivillig mot kost og losji. Jeg 
bytter til meg tjenester og det er en 
grønn tråd gjennom alt jeg foretar meg.

SELVE BYGGEPROSJEKTET ØNSKER 
Line å bygge med gjenbruks – og over-
skuddsmaterialer. 

– Det er også rom for sponsorer som 
vil være med å støtte det å bygge den 
oasen som stedet er, slik at det kan bli 
et kulturhus til glede for mange, sier 
Line og oppfordrer dermed firmaer og 
privatpersoner om ta kontakt.

HAR MAN BESØKT Fredbo én gang er 
det lett å komme tilbake. 

– Jeg er veldig bevisst på å opprett-
holde en balanse i livet. Samme hvor 
mye det stormer beholder jeg roen og 

puster med magen, sier Line Evensen.
– Det kommende året vil bli spennen-

de, smiler hun bredt.
– At jeg kan bidra med Fredbo, slik at 

andre mennesker får en verdi av å kom-
me hit, er en rett og slett en gave. Jeg 
gleder meg til å komme i gang.

TIL JUL KOMMER eldstesønnen på be-
søk fra Tromsø. 

– Han er veldig glad i stedet og det 
skal bli godt å få han hit. Det er ikke 
uten grunn at dette stedet heter Fredbo 
– det er et fredelig sted, selv om man 
alltid er på jobb med hus på tre hundre 
kvadratmeter og langt over hundre år 
med historie.

Steinar KnudSen interiørsAns: Ingenting er tilfeldig i Lines hus. Alt har hun nøye valgt ut, og 
mye er laget selv.


