Hjemme hos Line
Evensen på Nesodden
blomstrer kreativiteten.

✂
fargekart

5826 Lysspill

her bor:

5639
Dun
5511
Skygrå

Line Evensen (49), innehaver av
Helt Grønn Design, interiør- og
hagedesigner, stylist, kles- og
produktdesigner, forhandler,
kursholder, arrangør av bryllup,
kunst- og kulturarrangementer
på egen eiendom. Oliam
Cornelius (12) Agaton Sofus (9)
og Emil (27) (bor i Tromsø, men
blir en stund når han kommer på
ferie). 3-5 hybelboere og rett som
det er noen frivillige arbeidere fra
hele verden + kattene Fred og
Streken, 40 høns, 6 vaktler, 2
kaniner og 4 koifisk.
heltgronn.no

5523 Lime

5861 Rød Rustikk

5539 Karry
For nøyaktig fargegjengivelse se
våre fargelameller i butikk.

100% hjemmelaget
Når Line Evensen gjør Villa Fredbo klar til jul, oppstår
magisk julestemning – helt gratis!
TEKST IRENE ZEIER STYLING LINE EVENSEN FOTO NINA RUUD
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Line hengte et tre i taket og det ble jul på
et blunk. Bokhyllen har hun bygget av
blant annet gamle kasser.
Messingbordene fra Jonathan Adler og
teppet av økologisk saueskinn. selger
Line i butikken sin, Helt Grønn.

hus & hjem

Tips!

Hvorfor ikke prøve et juletre
hengende fra taket for
skikkelig wow-effekt? Se,
så vakkert med dekor
i glass og gull!
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Mitt liv i interiør:

Håndstolen og stolputer i
økologisk lammeskinn er fra Lines
butikk, Helt Grønn Design

– Julen min gjenspeiler det nøkterne, sier Line.
Hjemme på Fredbo er julestemningen til å ta
og føle på. Villaen på Nesodden, som ble bygget
i 1875 som hovedhus og disponentbolig for
Christiania Iskompagnie, er oppgradert med en
så gjennomført og uslepen sjarme, der hver
krok byr på uventede overraskelser. Line lager
all julepynten selv og har ikke mye til overs for
masseprodusert stæsj og overflod.
– Jeg er opptatt av gjenbruk og det å lage
ting selv og jeg liker å få naturmaterialene inn
nå i mørketida. Noe pynt går igjen, som jule
kulene fra besteforeldrene mine og barnas
pynt, men ellers lager jeg noe nytt hvert år.
Hele huset dufter jul og nostalgi og alle rom
er fylt med lys, grønt og unike løsninger som
inviterer til å stoppe opp og bare nyte.
– Juletreet i taket er nytt i år, sier Line og
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Lavmål: Jeg har høysensitivt blikk
for det som omgir meg, og er helt
avhengig av at omgivelsene er i
balanse. Uten ny energi «dør»
rommet gradvis for meg! Det går
så langt at jeg helt slutter å bruke
rommet, slik var det nå med stuen
og jeg kan ikke huske sist jeg satte
meg i sofaen med en tekopp. Da er
det godt at det kommer en og
annen sak fra Fredbo i magasiner,
da får jeg en gyllen anledning til
å ommøblere og gjenopprette
balansen i rommene!
Høydepunkt: Høydepunktet er
å bygge noe eller innrede, og
finne fullkommen balanse –
gjerne på nullbudsjett!
Bygging av badet, orangeriet og
hagen er høydepunkter. Det siste
året har jeg bygget en stor karpedam
i hagen. Det er blitt en fantastisk liten
oase! Et høydepunkt er også å hjelpe
mine kunder å skape et interiør eller
en hage de elsker!

Julebordet er dekket med kuskinn som duk og
hvite porselensboller designet av Line.

På kjøkkenet står en
sofagruppe fra
70-tallet. Fatet på
veggen er Lines design.

hus & hjem

julestilen:
Eklektisk og
kunstnerisk.

Veggen i gangen er spraylakkert
med gullfarge og gir en flott entre
til hovedstuen. Messingbordet er
av Jonathan Adler og maleriet av
Kristine Jacobsen.
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Den sorte skinnsofaen fikk Line gratis
på Finn. Mammalampa stålampe har
skjerm av økologisk papir. Line er
forhandler av både den, Jonathan
Adler-bordet og gulvteppet av
økologisk saueskinn

ler. Jeg synes det ble så fint! Det er en einer
gren og det lukter så godt her. Veldig mye jul
på null budsjett!
Line er tilhenger av at hele desember skal
være fin. Det handler om å få julefreden inn
og ha tid til å være sammen.
– Jeg er veldig glad i jula og den roen som
senker seg. Det er viktig for meg at det bærer
preg av det her hjemme. Jeg begynner å pynte
to uker før jul, gjerne før. Så treet er da klart
for resirkulering rett etter nyttår! Jeg vil
gjerne få til en avslappende førjulstid – en fin
tid som skal nytes og ikke brukes til å henge i
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Jeg liker å få
naturmaterialene inn
nå i mørketida
Flygelet er fra 1800-tallet og benyttes
på huskonsertene. De hvitmalte gulvene
refekterer lyset i den store stuen.
Tapetet er fra Osborne & Little.
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stroppen med tunga ut av munnen. Det er jo
blitt handelsstandens store fest og nærmer seg
det hysteriske med alt som skal handles inn.
Verdiene prøver hun å overføre til barna. Hun
ser det som sitt ansvar å lære dem å bli fornuf
tige forbrukere. I adventskalenderen er gavene
byttet ut med aktiviteter. Små hint om koselige
ting de skal gjøre sammen i førjulstiden, som en
rull ståltråd for å lage noe kreativt, en kinobil
lett, et skattekart med påfølgende skattejakt
i hagen eller en pepperkakeform som forteller at
nå er det tid for pepperkakebaking. Eller hver sin
vørterøl, fordi dagen er kommet for å sette juleøl.
Mange brikker er falt på plass på Fredbo siden
Line ble eneeier for to år siden. De store planene
begynner å ta form. Fredbo er på vei til å bli en
viktig arena for kunst, kultur og formidling
og leies ut til seminarer, julebord, selskaper og
ofte til bryllup. Her kan gjestene bestille
matservering eller stå for egen mat og drikke –
og gjerne benytte seg av Lines unike styling
tjenester der kreativiteten og den estetiske
sansen ser ut til å være uten grenser.
– Jeg er selvlært på det meste og tror det
har vært en stor fordel for meg. Jeg driver
blant annet med interiørdesign, hagedesign
og klesdesign og har aldri blitt formet inn i en

2

1. Lines kjøkken er
bygget på
nullbudsjett fra
billigkroken på Ikea.
Kuskinnet er fra
Lines butikk.
2. Tårnfatet har Line
laget av diverse
gjenstander limt
sammen. Tapetet
over gullmosaikk
flisene er fra
Osborne & Little.
3. Porselenshånden
fra Eske Interiør
holder julepynten
Line har laget av
mose og ståltråd.
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3

Orangeriet i hagen på Fredbo
har Line fått bygget av
gjenbruksmaterialer. Det leies
stadig vekk ut til gjester fra
hele verden gjennom Airbnb.

hus & hjem
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Mine beste
julestemningstips
√ Unngå å fylle på med julestæsj i alle regnbuens
farger. Velg en fargetone som passer interiøret,
enten det er gull, hvitt, rødt eller annet.

√ Tenk litt utradisjonelt, som f.eks å henge
juletreet opp ned i taket.

√ Velg ut noen få ting å dekorere med til jul
som du liker så godt at det vil følge med år
etter år. Har du tilgang på skog, så dekorer
med noe fint du finner ute.

√ Å fråtse i levende lys skaper stemning. Har du
ildsted, så fyr i ovnen. Nyt vakker julemusikk
eller skru den av og nyt heller den fantastiske
stillheten som råder juledagene.

√ Bruk førjulstiden til å sanse og lage noe ekstra
godt å spise gjennom julen. Forsøk å begrense
førjulskavet, slik at også førjulstiden kan nytes.

√ Lag flotte islykter om det er frost hele døgnet.
Lykter og lyslenker i hagen, på terrassen eller
balkongen er flott!

√ Dekorer inngangspartiet med lys og noe grønt.
Det skaper en god velkomst for alle som skal inn
døren enten det er beboere eller gjester.

√ Elementer av natur i dekoren bringer
følelsen av ute inn i mørketiden.

√ Gjør julen om til sanseapparatets store fest
i stedet for handelsstandens.

√ Vurder å kutte ut eller redusere julegaver.
Del for eksempel julebakst i stedet. I vår
familie har vi avskaffet julegavene, og det er
virkelig en befrielse! Barna får julegaver på
realistisk budsjett frem til de er 18.

Badet på Fredbo ble innredet med
gjenbruksmaterialer. Kroppspleiproduktene
er økologiske fra Røtter på Nesodden. Den
gule glassvasen er fra Jonathan Adler og
selges av Helt Grønn Design.
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Tips!

Grener av bartrær, mose og
en barkebit som telysholder
blir stemningsfull julepynt
i kombinasjon med gull.
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ramme. Jeg har vært uredd og har kunnet
leke så mye jeg vil. Interiørstyling for meg er
en balansekunst som jeg alltid har hatt i meg.
Da jeg var 6 ville nabojenta på 12 at jeg skulle
komme bort og style rommet hennes – haha.
Kreativiteten sitter på en måte i nerve
systemet mitt. Og jeg tror man får en egen
motivasjon og drivkraft når man har et stramt
budsjett. Da blir man gjerne ekstra kreativ.
For Line har det nesten gått sport i å bygge
opp uten kostnader. På kjøkkenet solgte hun
det hun ikke lenger ville ha og laget nytt med
utgangspunkt i billigkroken på Ikea. Den
fantastiske hagen med stier, gjerder bygget av
trær og kvister, karpedam og imponerende
kjøkkenhage har hun anlagt selv med hjelp av
frivillige arbeidere. Et vakkert orangeri i
kjøkkenhagen og en bitteliten hytte er satt
opp av gjenbruksmaterialer. Disse leies nå ut
på Airbnb og er blitt attraktive besøkssteder.
På planen står et bygg tiltenkt diverse arran
gementer og kunst- og kulturcafe. Så nå er
jakten i gang på overskuddsmaterialer, mate
rialer fra rivingsjobber og hjelp fra studenter
og lærlinger med behov for praksis. Prosjektet
har fått navnet fra null til gull. Bedre kan ikke
Lines kreative univers beskrives.

Gipsavstøpningene av sønnens
babyføtter er blant Lines favoritter.
Den danske tapeten, State of Flow,
kan kjøpes i Lines butikk.

I et nøtteskall
Mitt beste interiørkupp: Flere! Den
sorte skinnsofaen som ble gitt bort på
Finn.no, den rosa og grønne gamle sofaen,
taklampen på kjøkkenet fra Miguel
Herranz som jeg kjøpte på 70% salg, de
gamle vinduene som jeg fikk bygget skap
av på kjøkken og bad.
Jeg falt for: At huset matchet 100% med
min ønskeliste! Det gamle var bevart,
stillhet og fred med tomt grensende mot
nesoddmarka. Stor tomt sto på ønskelisten,
jeg glemte å skrive hage! Jeg fikk stor tomt
og ikke hage, men har de siste årene bygget
opp en hage jeg er blitt veldig fornøyd med!
Det første jeg redder ut om det
brenner: Barna! Deretter mac’en med
alle bilder og arbeid, gipsavstøpningene av
barnas babyføtter, barnas barnetegninger,
klokken min bestefar laget til min far,
skaugumbestikket og de gamle juletre
kulene jeg arvet etter mine besteforeldre.

Pyntet med grønt og lys gir inngangspartiet en god velkomst for gjester og
beboere. Lykten er fra Den Grønne Gren Interiør på Nesodden. Det økologiske
lammeskinnet er fra Lines butikk, Helt Grønn Design.

Jeg er mest fornøyd med: Orangeriet
jeg har fått bygget av gjenbruksmaterialer i hagen. Jeg drar rett som det er på
ferie ut dit. Det er også rommet for de
viktige store tanker og avgjørelser.
Jeg drømmer om: Jeg drømmer og
realiserer drømmer. Drømmer skaper. Nå
drømmer jeg et bygg i hagen til formål
kunst-, kultur og formidlingsarena og
bryllup- og selskapsarrangementer. På
tilnærmet nullbudsjett!
Luksus for meg er: Å sitte helt stille
og sanse stillheten og omgivelsene i
noen stunder. Puste, lukte, smake,
føle, se og høre.
Jeg har dilla på: Å skape!
Julemusikken jeg fyller huset
med: Bugge Wesseltoft - It’s snowing
on my piano.
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