
MITT BESTE RÅD: 
Få klarhet i hvorfor du ønsker 

det du ønsker. Du må tørre 

å kjenne på den virkelige 

motivasjonen din1 A starte 

for seg seiv er ikke for alle. 

Det krever svært mye mot og 

innsats. Men vil du det virkelig, 

så hopp i det når du føler at du 

er 80 prosent, ikke vent til du er 

100 prosent klar. Du lærer mye 

viktig hvis du tør å hoppe litt før 

alt er helt på plass. Jeg anbefaler 

også å ha en ekstra inntektskilde 

til du er ordentlig i gang. 
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Drømte om å bli kunstner 
Line Westgaard sto i butikk og solgte 

smykker andre hadde laget. Nå er hun smykke
og billedkunstner på fulltid. 

butikken salt jeg sammen perler og stener til 
flotte smykker for kunder. Jeg traff kundene 
på en nær og personlig måte, så jeg følte meg 
heldig som fikk gjøre litt av dette, samtidig 
som jeg ryddet, solgte, pakket og gjorde an-

dre oppgaver som hører med til en butikkjobb, 
sier Line Westgaard (38). 

Etter hvert begynte hun å tegne skisser til 
smykker med et annet utseende, fonner og 
materialer enn det de hadde i butikken, i en 
liten bok. l hjertet drømte hun om å lage sin 
egen kolleksjon. 

«SKULLE IKKE DU BLI KUNSTNER?» 
Line minnes en dag hun plasserte åpent-skiltet 
utenfor butikken i Ås i Follo. En tidligere 
skolekamerat kom gående, stoppet opp og 
spurte: «H va gjør du her, Line - skulle ikke du 
bli kunstner?» 

De ordene brant seg fast. Det var jo det 
hun alltid hadde drømt om. Line fortsalte i 
butikkjobben - samtidig som hun laget nye 
skisser og fortsalte å drømme. 

- Jeg fikk mitt første barn og begynte i en 
ny gullsmedbutikk. Der fikk vi en katalog med 
nyheter hver måned, og jeg oppdaget plutselig 
at «skissene mine» hadde tatt fonn. Da skjønte 
jeg at det som dukket opp av ideer hos meg 
faktisk hadde noe for seg - og at jeg måtte 
handle! 

Line tok et steg i designerretningen. Hun fikk 
ny jobb som illustratør og designer av suvenirer. 
Omtrent samtidig startet hun opp en butikk i 
stabburet på gården hjernme på Ås, der hun 

solgte de aller første smykkene hun laget seiv, 
egne malerier, samt bilder laget av andre 
kunstnere. 

- Jeg gikk etablererkurs og søkte om noen 
midler, men har helt siden jeg hoppet ut i dette 
følt at jeg har dårlig tid. Lange søkeprosesser 
var ikke noe for meg. Nysgjerrighet og åpenhet 
derimot, det funket for meg. Jeg spurte flinke 
folk om råd, var åpen og tok imot hjelp, 
forteller Line entusiastisk. 

Hun så også verdien i å jobbe med mentorer 
og coacher. Av de to hun har brukt mest, møtte 
hun den ene på julebord og den andre via 
Instagram. 

- Helt tilfeldig. Men det fine er at jeg har 
møtt dem i settinger der jeg har sett mer av dem 
enn kun det profesjonelle. De har ikke solgt seg 
inn, jeg har spurt dem, sier Line. 

- Har du noen gang ang ret på at du for/ot 
den faste jobben og satset på noe langt mer 
usikkert? 

- Nei, men det har vært tøffe perioder, altså! 
Det er en hårfin balanse mellom det å leve av 
kunsten og det å leve med den. Jeg har sjonglert 
med tid og økonomi for å klare og leve med den 
og ikke alltid av den. 

TURTE IKKE KALLE SEG KUNSTNER 
Det tok 13 år før Line turte å kalle seg kunstner. 

- Det føltes tryggere å si designer. Men nå 
kjenner jeg på friheten i det å være kunstner. 
Jeg føler at smykkene blir unike, mer person
lige, at de treffer den sjelen de skal treffe, sier 
hun. 

Oksen: Varemerket og symbolet 
til Line er oksen. Hun opplever 
at oksen treffer noe i folk. 

Det tok litt tid før folk forsto hvorfor Line 
nesten bare lager smykker og billedkunst med 
oksen i. 

- Varemerket og symbolet mitt, oksen, er jo 
litt snevert. Samtidig rommer den mange 
kvaliteter og føleiser. Oksen treffer noe i folk. 

- De aller fineste tilbakemeldingene jeg får, 
er selfies med oksesmykket, der mennesker ofte 
er på vei til noe vanskelig, og kanskje også 
vondt ... Disse meldingene gjemmer jeg i 
hjertet - og de får meg til å lage enda flere 
okser, sier Line. 

FRIHET TIL Å SKAPE 
Det har kostet tid og penger å komme dit Line 
er i dag. 

- Jeg har vært avhengig av å ta full støtte til 
valgene jeg har tatt fra mannen min. Han er 
grunder han også, så det krever raushet fra 
begge. Man må kunne snakke sammen, stille 
noen krav og se verdier utover det økonomiske 
mens man bygger seg opp, svarer Line. 

- Hva er du mest stolt over å ha fått til? 
- Det er å ha kommet hit jeg er i dag. Jeg har 

turnert, som den eneste kvinnelige kunstneren, 
sammen med Ari Behn, Per Heimly, Mikael 
Persbrandt og Espen Eiborg. Det er fantastisk 
- og oksen passer rett inn. Og best av alt; jeg 
tok ikke kontakt med dem, de kontakte! meg! 
Mange spør hvordan jeg fikk det til, men en 
sånn mulighet er best når den kommer til deg, 
ikke når man kjemper seg til den, sier Line. 
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