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Hva er det vi har gjort? 
Ikke så mye. Men det 
tok nes ten tre år.

Direksjonsrommet  
oppsummert

25 kvad rat me ter
Tak høy den er an se lig og stør rel sen 
er rundt 25 kvad rat me ter. Di rek
sjons rom met lig ger i byg nin gens 
and re eta sje, som, der som den had de 
vært et flo ren tinsk re nes san se pa lass, 
ville ha vært dens pia no no bi le, alt så 
den re pre sen ta ti ve eta sjen. Stem nin
gen opp le ves nok som litt dun kel 
når du kom mer uten fra, selv midt på 
da gen, noe som kan skyl des det 
imi ter te gyl len lærs ta pe tet, de mør ke 
ma hog ni møb le ne og det parkett
mønstrede li no le ums gul vet. To sto re 
vin du er ven der ut mot Foss vei en. 
Rom mets høy ti de lig het un der stre
ker al vo ret i dis ku sjo ne ne som fore
gikk her inne. Og det be to ner det 
mas ku li ne, at det te er men ne nes 
ver den. I den grad kvin ner had de 
ad gang her, var det som sek re tæ rer 
el ler vas ke ko ner. Og selv om di rek
sjons rom met til hør te Seil du kens 
of  si el le sfæ re, var det li ke vel et 
få tall av be drif tens an sat te som noen 
gang slapp inn her. 

Sli ta sjen
Spo re ne som li vet selv har satt der 
inne, har vært vik ti ge å be va re, for 
eks em pel er li no le ums be leg get ved 
dø ren inn til di rek tø rens kon tor 
ty de lig slitt. Ser vi det te i sam men

heng med por trett fo to gra fi et av 
di rek tør Sig urd Hal vor sen fra 1956 
der dø ren står på gløtt bak ham, 
for står vi at di rek sjons rom met også 
kan ha fun gert som hans dag li ge 
mø te rom. Hans eget kon tor fin nes 
frem de les ba ken for, og det er 
be skje dent i stør rel se. Res ten av 
eta sjen rom met ad mi nist ra sjo nen. 
Di rek sjons rom met var der med det 
enes te sted hvor fle re enn tre kun ne 
snakke ufor styr ret. El lers har spo
re ne en ka rak ter der vi mis ten ker at 
en har brukt fa brik kens egne folk til 
ved li ke hold og re pa ra sjon. Ar bei det 
er ikke fag mes sig ut ført. Og det ble 
en ret te snor i kon ser ve rin gen. Vi 
skul le ikke pynte på vir ke lig he ten. 
Veks lin gen mel lom det im po ne
ren de og kost ba re på det ene si den 
og det prag ma tis ke på den and re er 
en vik tig del av rom mets ut trykk. 

Hva har vi gjort?
Der som vi be trak ter rom met som et 
tids vit ne, er det vik tig at ele men ter 
som ty de lig gjør det te be va res. Alt så 
be slut tet vi å ikke de mon te re ta pe
te ne, men rense dem for hund re år 
med sot og skitt. Vi lot det litt ruf se te 
ut se en det som føl ge av al der og lem
fel dig ta pet se rings hånd verk, leve 
vi de re, for di det for tel ler noe om 

Di rek sjons rom met ved tid li ge re 
Chris ti ania Seildugsfabrik (på fol ke
mun ne bare kalt «Seil du ken») på 
Grü ner løk ka i Oslo ble of  si elt 
åp net 15. ja nu ar i år av by an tik var 
Jan ne Wil berg. Rom met er ene stå
en de i sitt slag. Dels for di det har 
stått in takt si den det ble av stengt 
rundt 1960. For uten ori gi na le tek
sti ler fin ner vi her møb ler, lys ar ma
tur, ori gi na le over fla ter på gulv, veg
ger og tak, samt en sam ling 
por tret ter ut ført av ti dens frem ste 
kunst ne re. Og ti den? Det er åre ne 
fra byg nin gen sto fer dig i 1916 til 
drif ten ved fa brik ken opp hør te 
rundt 1960. I til legg er både ar beids
gi ver og ar beids ta ker si dens ar ki ver 
be vart i hen holds vis Riks ar ki vet og 
Ar bei der be ve gel sens ar kiv og bib lio
tek. Rom met for mid ler der med 
ikke bare in du stri his to ri en langs 
Akers el va, men også frem veks ten av 
det mo der ne, nors ke ar beids li vet.  
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pri ori te rin ge ne til Seil du kens le del se. 
Ta ket vis te seg å ikke være malt 
si den byg ge å ret og had de der for sin 
ori gi na le lim far ge i be hold. I ste det 
for å male nøy de vi oss også her med 
tørrensing. En fukt ska de ved en tid
li ge re luf te ven til ble re tu sjert bort og 
ska den er i dag knapt syn lig. Li no le
ums be leg get på gul vet ble ren set og 
vok set, men ikke for søkt re pa rert der 
det var ska det og slitt. Gulv tep pet 
vas ket vi, hull og fryn ser ble ut bed
ret, men el lers har det be holdt sin 
al ders ver dig het. Ly se kro nen var en 
ruin i for gylt me tall, glass og mes sing. 
Den var re pa rert, vi tip per av Seil du
kens egne folk, og vi be holdt re pa ra
sjo nen i ste det for å til ba ke fø re til 
opp rin ne lig til stand. Me tal let ble 
ren set og po lert slik at stolt he ten 

over egen elek tri si tets pro duk sjon 
igjen ble un der stre ket.  

De opp rin ne li ge gar di ne ne i 
kunst sil ke fra 1930åre ne lot seg ikke 
ber ge, men vi traff godt på far ge og 
ma te ria le da vi ko pi er te dem. Nye 
gar din fag ble sydd et ter de ori gi na le, 
mens de gam le ble ma ga si nert. Lys
bry te re og støps ler i ba ke litt er nye 
ko pi er av de ori gi na le.

Hva mer? Møb le ne selv føl ge lig. 
Tre ver ket er ren set og vok set, se ter 
og ryg ger er truk ket i hud med 
sam me far ge ny an se som den opp
rin ne li ge. I en tre en opp da get vi at 
1930åre nes strie og ma skin pa pir 
frem de les fan tes på veg ge ne un der 
gips pla te ne, men i en sør ge lig til
stand. Vi trakk dem på nytt med 
strie og ma skin pa pir og far ge sat te 

dem i hen hold til kon ser va tor Fred
rik Jongs un der sø kel ser. Eld re spor 
fan tes ikke. To lag med li no le ums be
legg ble også do ku men tert på gul vet 
her ute. Gul vets his to rie er be vart 
som et kikk hull i det nye be leg get 
som er mo der ne. 

Og så, da?
Sam men hol der vi fo to gra fi er fra før 
rom mets de mon te ring med nye 
bil der fra åp nin gen, ser det ikke ut 
som det har skjedd noen ver dens 
ting. Og det er slik det skal være. 
Di rek sjons rom met ved Chris ti ania 
Seildugsfabrik er en tids kap sel, og 
det er klo ke men nes kers hold ning 
og en låst dør som har ber get det for 
et ter ti den. Vårt bi drag har bare vært 
å hjelpe ti den med å stå stil le.  


