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IT-dame med
servIse-servIce

tett på  TeksT: krisTin Ma Berg  FoTo: PrivaT

Hva vil du karakterisere som  
dininteriørsignatur?
- en blanding av stramt, moderne og  
klassisk, i kombinasjon med gamle  
ting som har en historie å fortelle.

siste kjøp du i ettertid vil  
si deg fornøyd med?
– Jeg kom nylig over syv rörstrand-asjetter 
som er litt sjeldne. De er gamle og har tydelige 
krakeleringer, men jeg liker dem godt, så det 
gjør ingenting. Dessuten passer de fint til noen 
egersund-tallerkener jeg har i samme farge.  
Det å skaffe deler av et servise er som å gå på 
skattejakt – en tålmodighetsprøve som føles 
herlig når man finner det man leter etter!

Hva Har du på ønskelisten  
som trolig blir ditt neste kjøp? 

– Jeg håper å finne et maleri som  
kan henge på veggen og inspirere  

oss i hverdagen.

den beste gaven du
Har gitt bort?
– Det må være da mine brødre og 
jeg arrangerte fest for min 80 år 
gamle, spreke mor. Hun ble så glad, 
og det er herlig å gjøre andre glade.

den beste gaven du Har fått? 
– vanskelig å velge, men jeg fikk 

en nydelig veske i mykt kuskinn til 
jul. Den er  laget av en norsk designer, 

merket heter Moo. Funksjonell og stilig, 
og det er fint å støtte norske designere 

som får det til!

Hvem/Hva blir du inspirert av?
– Hverdagshelter – de som stiller opp for  
andre. og moderne og stilren arkitektur,  
som for eksempel operahuset. og musikk  
inspirerer meg; jeg er glad i sting, Joe sample,  
Jarle Bernhoft.  Modige kvinner er en annen 
inspirasjonskilde, kvinner som eva Joly  
og astrid nøklebye Heiberg. 

den siste Cd´ en du kjøpte/ 
musikken du lastet ned?  
– spotify er helt fantastisk. et utømme-
lig musikklager som gjør det enkelt for 
meg å oppdage ny musikk og dele den 
med andre. i det siste har jeg hørt en  
del på Thomas Dybdahl – avslappende,  
men så absolutt ikke kjedelig musikk.

bøker på nattbordet? 
-en hel haug! Det er fordi 
 jeg blir så trøtt på  
kvelden. Lysten til  
å lese er større enn  
kapasiteten, og da hoper 
deg seg opp. Har nettopp 
lest «et helt halvt år» av 
Jojo Moyes. iPaden er 
også med på nattbordet, 
den brukes stadig til blant 
annet nyhetsoppdateringer 
fra aftenposten.

det beste ved  
den jobben du Har nå?  
– variasjon! Ledelse, samarbeid, strategi,  
design og råd om iT-løsninger og prosjekter.  
i den andre jobben, i DekkMittBord,  
får jeg utløp for å skape noe unikt.  
 
Hvis du ikke jobbet med det  
du gjør, Hva Hadde du gjort, da? 
– Jeg har et hode som tiltrekkes av struktur  
og realfag, men som samtidig liker å jobbe  
med det kreative og visuelle. Da blir det  
mye som er moro  
og interessant. 

Sjel og krakeleringer er midt i blinken for IT-sjef Hege Line.  
På fritiden driver hun borddekkingsfirma, der leier hun ut 
vintage-servise til kunder som vil dekke et spesielt festbord. 

4  Sting har vært en 
av Heges musikalske 
favoritter i en årrekke.  

5  Bøkene hoper seg 
opp på nattbordet, 
da Hege har en tendens 
til å sovne før hun 
rekker å lese noe særlig. 

4

5

6
1,2,6  Hege leier ut servise til 
kunder som ønsker å dekke et 
litt annerledes festbord. 

Modige kvinner, som Astrid Nøklebye Heiberg,     
          er en viktig inspirasjonskilde for Hege.

NavN: Hege Line
Bor: På Høvik i BæruM MeD 
Mann, Tre Barn og en HunD
UtdaNNelse: MasTer oF 
science i coMPuTer science
JoBB: avDeLingsLeDer  
i iT-FirMaeT coMPuTas og  
egeT FirMa, DekkMiTTBorD  
(DekkMiTTBorD.no) soM 
Leier uT vinTageservise TiL 
FesTLige anLeDninger


