
PA VEI TIL SLOTTE' 
Det er mye rart en skal oppleve pa grunn av noen 

strikkejakker, tenker Signe, der hun er pa vei oppover 
Slottsbakken i Oslo med en utstillingsdokke under den 

ene armen og et Oleana-antrekk i den andre. 

Det er kongelig besok fra Jordan, og dronning Rania har 

uttrykt 0nske om a mote kvinnelige ledere fra bedrifter 

med mange kvinnelige ansatte i naeringer det kan vaare 

naturlig for Jordan a satse pa. Borrea Schau-Larsen fra 

Solstrand Hotell og Bad ved Os og Signe fra Oleana pa 

Espeland er plukket ut av Utenriksdepartementet. Vi er 

begge litt stolte av at det ble to vestlandsbedrifter som 

skal brukes som eksempler. 

Borrea og Signe presenterer bedriftene sine, og det 

blir en morsom seanse med masse sporsmal. Praten gar 

lett; begge dronningene er godt skodd med lang utdan-

ning og erfaring. Andre tar seg av den mer generelle situ-

asjonen for kvinner i Norge. Meninger utveksles. 

Sent pa kvelden samme dag sitter Kolbjorn ogjobber 

pa fabrikken. Han blir litt forundret da telefonen ringer og 

han horer at det er fra Slottet. De lurer pa om de to dron

ningene neste dag kan fa besoke en butikk i Bergen som 

selger Oleana-klaer. «Jo, det skal vel la seg gjore,» mener 

Kolbjorn. Signe er fremdeles i Oslo og ler i telefonen da 

Kolbjorn ringer til henne for a fortelle om morgendagens 

besok. 

Dronning Sonja og dronning Rania tar seggod tid i bu-

tikken. De ser pa ulike design og bestemmer seg for a 

handle, mens hele utstillingsvinduet i den stengte butik-

ken er svart av fotografer som prover a forevige hendelsen. 

Neste dag er dronningbesoket godt dokumentert i de 

fleste landsdekkende avisene. Da verdens nye mote-

dronning, Michelle Obama, sorget for a ha hele fire 

Oleana-jakker med seg hjem etter utdelingen av Nobels 

Fredspris 2009 til president Barack Obama, var ogsa 

mediene raskt pa plass. 

Norske ambassadorer eller deres partnere og andre 

offisielle utsendinger bruker ofte Oleana-plagg i repre-

sentasjonssammenheng. Vi synes det er f lott at de er sa 

bevisste at de vil representere Norge ved a kle seg i nytt 

norsk design produsert i deres eget land. 
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