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Lev Landlig feirer 5 år. I hver utgave i jubileumsåret besøker vi noen av dem vi skrev om i starten. 
Hos Bjørg Minnesjord Solheim er drømmen om eget spinneri på gården blitt realisert.
Les artikkelen fra utgave 4-2005 på våre nettsider www.levlandlig.no
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Bjørg Minnesjord Solheim vever og selger
produkter av ull fra mohairgeitene på 

gården Midt-Svartdal i Telemark.
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ed mohairulla som utgangspunkt er Bjørg Minnesjord Solheim
i Svartdal i Telemark i full gang med å bygge opp sin egen merke-

vare. Gården Midt-Svartdal er basen, og med nyrestaurert geitefjøs og
solid husflids- og kulturbakgrunn i ryggsekken skaper Bjørg sin egen
arbeidsplass i hjertet av et tradisjonsrikt område.

– Det startet da jeg så en reportasje på Norge Rundt i 1992 om ei
dame på Finnskogen som hadde mohairgeiter. Jeg tenkte at det skal jeg
begynne med, forteller Bjørg. 

Etter ti år anskaffet hun sine første fire mohairgeiter. Nå teller flokken
enogtjue. 

Bjørg overtok Midt-Svartdal for fire år siden, etter å ha lett etter det
riktige stedet i femten år. Småbruket er fra 1700-tallet og ligger midt
mellom fjell og dal. Her passer geitene perfekt inn, de trives i kupert og
bratt terreng. 

RYDDER LANDSKAPET

Mohairgeitene er opprinnelig fra Tyrkia og kalles også angorageit.
Rasen kom til Europa for 250 år siden, men foreløpig er det langt
mellom hver mohairgeit på norske beiter.

– Jeg vet om noen få som driver med mohairgeiter som hovednæring,
men de fleste driver på hobbybasis, sier hun. 

Mohairgeitene holdes først og fremst for fiberproduksjon. Ulla kalles
gjerne fiber, siden begrepet ull oftest brukes om saueull.

– Historisk sett er det matauk som har vært prioritert for norske
bønder, og den norske mjølkegeita er derfor avlet med det for øyet.
Men biologisk ligner mohairgeitene på sin norske slektning. Og de pas-
ser inn i det samme terrenget, forteller Bjørg.

Mohairgeitene er veldig sosiale, nysgjerrige og hengivne. Sammenlignet
med den norske mjølkegeita er de også roligere, mener Bjørg. Litt lure er
de nok, som geiter pleier å være, men er ellers lettvinte å holde og stelle. 

Myk mohair
fra Telemark
En flokk på enogtjue mohairgeiter sørger for at

Bjørg Minnesjord Solheim får småkrøllet, lett og

blank ull som hun vever myke sjal og pledd av. 

Tekst Kjersti Myhre Foto Marte Kopperud

En del av garnet blir farget med planter fra kulturlandskapet rundt gården:
Den gule fargen kommer fra bjørkeløv. Den grønne varianten er tilsatt litt
jernvitriol, den kom tidligere fram ved at man brukte jerngryte til fargingen.
Det brunrøde garnet er farget med steinlav.
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Det begynte en fredags kveld i 1992. Bjørg 
Minnesjord Solheim satt hjemme hos seg 

selv på Slemdal i Oslo og så på Norge Rundt. 
Da dukket det opp en dame fra Finnskogen med 
mohairgeiter på skjermen. Bjørg likte det hun så 
og ringte damen. 

– Jeg tenkte at disse geitene må jeg skaffe 
meg, forteller Bjørg.

 Men det skulle gå ti år før gründeren i Seljord 
kjøpte seg en gård i Midt-Svartdal og skaffet seg 
fire mohairgeiter. Og det skulle gå fem år før 
hun la planer om å bygge opp et spinneri. I dag 
driver hun bedriften Telespinn med fem ansatte, 
og for å møte den store etterspørselen etter 

mohairull skal småskalaspinneriet utvides.
Det drypper litt på tunet, der gårdskatta slap-

per av. Fjellene rundt gården er som de pleier 
å være i Telemark, i majestetisk stil står de der 
ranke og stolte. Veien opp til Bjørgs gård virker 
derfor enda smalere og brattere.

Bjørg selv kommer ut på tunet. Hun har det 
litt travelt, for hun skal reise i morgen.

– Jeg reiser til Valbjør gard på Vågå i 
Gudbrandsdalen i morgen. Kjenner du til den 
gården? Jeg skal dit for å fortelle om mohair-
garn, forteller hun.

Bjørg pleier å gjøre det innimellom, å reise 
rundt for å treffe håndarbeidsfolket i landet og 

selge garn. 
– Jeg skal ha med meg dette, sier hun og 

peker på en haug med garn som ligger ved inn-
gangspartiet til fjøset. 

Ikke se, men høre. Det er ikke så lett å skimte 
noe spinneri inne i det gamle og grå fjøset, men 
det er umulig ikke å høre det. Men det er akkurat 
der det er plassert, spinneriet. Og det viser seg å 
være flere maskiner som flittig spinner ull, idet 
Bjørg åpner den ene av dørene inn til fjøset fra 
primærnæringens storhetstid. 

– Vi skaffet maskinene fra Canada for 
omtrent et år siden, og siden den tid har vi vært 

På god vei
mot vinninga
Idéhistorikeren i Oslo drømte om å veve på sin egen gård.

I dag driver hun landets eneste småskalspinneri i Telemark.  

Tekst: Eldrid Oftestad Foto: Marte Kopperud



46 Lev Landlig      Nr. 01 2010 47Lev Landlig      Nr. 01 2010

opptatt av å bygge opp kunnskapen om hvordan 
vi skal lage produktene våre, sier en høyrøstet 
Bjørg.

Hun sier konsekvent «vi», for til sammen job-
ber det fem kvinner i bedriften. Og ifølge Bjørg 
er arbeidet preget av mye ekstrainnsats.

– Hvordan bygger dere opp kunnskapen?
– Prøving og feiling, kommer det raskt fra 

Bjørg.
Spinnerimaskinene jobber, og en av Bjørgs 

medarbeidere, Magnhild Haugen passer på at 
alt går riktig for seg. Hun har forståelig nok på 
seg hørselsvern.

– Vi spinner ikke bare mohairull her, men 
også ull fra alpaca og vanlig sau. Og siden vi er 
de eneste som holder på med dette i relativt 
stort format, er det mer enn nok å gjøre, fortel-
ler Bjørg.

Det går med omtrent 1000 kilo ull hvert år 
på spinneriet. 

– Ofte får vi spørsmål om hvor mye tonn 
vi kan spinne, men det er alt for mye for oss å 
produsere tonnevis med ull. Samtidig betyr det 
at det er et stort behov. Vi håper på å komme 
opp til å spinne mellom 3000 og 5000 ull i året, 
sier Bjørg, mens hun åpner et svært grytelokk.

– Her vasker vi ulla, forklarer hun og viser 
fram krøllete mohairull. 

– Se, krøllene er fulle av voks. Derfor vasker 
vi ulla først på 85 grader, slik at vi både får vekk 
deler av voksen og rusket, fortsetter hun.

Miljøvennlig. Ifølge Bjørg er mohairull er fiber-
rik, og det er hovedsakelig på grunn av fiber-
produksjon at noen skaffer seg mohairgeiter. 
Sammenliknet med saueull, er fibrene lengre og 
tynnere og inneholder lite lanolin. 

Bjørg og damene er nøye på at prosessen fra 
ull til garn skal foregå så miljøvennlig som mulig.

– Bortsett fra vaskepulver, er alt vi tilsetter 
miljøvennlig. For eksempel bruker vi vegetabilsk 
olje, og så renser vi vannet og bruker det om 
igjen.

Bjørg viser fram en av maskinene som åpner 
fiberen og hjelper iherdig til å fjerne det rusket, 
som ikke ble borte i vasken. Hun tilsetter olje og 
et middel mot statisk elektrisitet, og det varer 
omtrent en time.

Deretter bærer det til noen andre maskiner, 
der mohairulla blandes med annen ull. 

– Her har vi blandet 70 prosent mohair og 
30 prosent fra saueull, forteller hun, mens hun 
holder opp et nøste. 

Hun kjøper farger, og det skal være natur-
farger fordi det er mest miljøvennlig. Fargingen 
gjøres i vann som er varmet opp til 93 grader.

Spinneriet i Svartdal er det eneste i sitt slag i 

Norge. Ellers finnes det enkelte i småspinnerier 
i Canada, USA og Sør-Amerika.

– Der har de tilgang på mye alpacaull, og 
bruker derfor mye av det. I Europa er det bare 
enkelte småspinnerier i England, og nå er det 
visst kommet ett i Sverige. Men her i landet, er 
det bare vi. 

Ull på badet. Hun går opp trappen til andre 
etasje i fjøset. På vei opp dit, åpner hun opp døra 
til et bad som er full av mohairull på gulvet.

– Det er her vi foreløpig tørker ulla, smiler 
hun.

Mohairulla har en spennende og eksotisk 
bakgrunn, for mohairgeitene stammer fra en 
villgeitslekt som lever i fjellene i Tibet og Tyrkia. 
Den har vært holdt som husdyr fra 4000-3000 
år f. Kr. Det sies at den fineste mohairen stam-
met fra Tyrkia, og tidligere ble geitene kalt 
angorageiter etter Tyrkias hovedstad Ankara. 
I oldtiden het hovedstaden Angora, som ikke 
har noe med angoraull å gjøre. Det kommer fra 
angorakaniner.

– I Sultanriket på 800-tallet var det mange 
mohairgeiter, og i lang tid ble det nektet å 
eksportere geitene, fordi de selv ville produsere 
den vakre ulla, forteller Bjørg.

Men det har vært mohairull i landet lenge før 
damen på Finnskogen og senere Bjørg begynte 
med det. 

– I Osebergskipet fra vikingetida fant man 
sjal av mohair.

Veving. Bjørg går inn i gårdsbutikken, der det 
flommer over av sjal, gensere, sokker, luer og 
votter. Og innimellom alt håndarbeid, som er til 
salgs, står det fire vever. 

– Dette er hobbyen min, å sy tepper etter 
gamle mønster, smiler Bjørg, som kaller seg 
delvis kreativ.

– Jeg er begge deler, og jeg kjenner at jeg er 
blitt litt urolig hvis jeg ikke har vevet på en stund. 

Det var det hun hadde tenkt til, da hun slo 
seg ned i Midt-Svartdal.

– Jeg lærte å veve av bestemoren og moren 
min, da jeg var 8-10 år gammel. Det jeg liker med 
å veve, er å skape noe og sette sammen farger. 
Men hvis det ikke hadde blitt veven, hadde det 
nok blitt noe annet. Som for eksempel å bruke 
penselen og male. 

Innimellom vever og håndarbeid sitter 
Jorunn Mjåland og gjør regnskap på en pc.

Jorunn jobber på bibliotek en dag i uka, 
ellers er hun på plass i Bjørgs spinneri. Hun er 
venninne med Magnhild, og begge kommer fra 
gård i Morgedal.

– Jeg ble nysgjerrig på det Bjørg holdt på 

på god vei mot vinninga
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med, da jeg leste om det i Lev Landlig for fem år 
siden, forteller Jorunn.

Hun fikk med seg Magnhild på maskinstrik-
kekurs, og dermed var venninnene bitt av spin-
nebasillen.

Det var ikke bare Jorunn og Magnhild 
som hørte om Bjørgs mohairgeiter, 
Telemarksforskning også som ville bidra med 
midler. 

– For omtrent to år siden begynte jeg å tenke 
på å begynne med spinneri, og så kjøpte jeg 
maskiner for et år siden, sier Bjørg.

De to venninnene fra Morgedal sier at Bjørg 
er daglig leder, men det fnyser bare Bjørg av.

– Vi hjelper hverandre. Her er det lav struk-
tur, modifiserer Bjørg. 

Alle tre ser store muligheter for spinneriet i 
Svartdal, og de er alle enige om at de er på god 
vei med spinnerivirksomheten. Framover skal 
det tenkes logistikk, for der ligger mye av utfor-
dringen. Dessuten er det lite plass, og Bjørg går 
med planer om å utvide og håper at et  nytt bygg 
står ferdig til våren. 

– Og hvis dere lurer på noe, så ringer dere 
bare Canada?

– Nei. Vi klarer oss selv. Vi er jo gründere. 
Dette er næringen vår og leveveien vår, smiler 
Bjørg.

Kunnskapsformidling. Men det handler ikke 
bare om gründervirksomhet og næring. Alle 
fem i spinneriet er opptatt av å formidle hånd-
arbeidskunnskapen videre, slik at den ikke for-
svinner. Og for Bjørg handler både spinneriet 
og gården om kulturkunnskap som skal tas vare 
på. Hun har studert idéhistorie og tatt kulturfag 
på folkeuniversitetet, så hun vet hva hun snakket 
om. Og de fleste bøkene i huset handler om 
dette.  

Bjørg hadde tenkt lenge på å flytte ut av Oslo 
og til landet. Utfordringen var å finne et sted 
som hun likte og passet henne. Det var lenge før 
mohairgeitene og spinneriplanene.

– Jeg lette etter gårder på Sørlandet og i 
Gudbrandsdalen, men jeg måtte til Svartdal og 
til røttene mine. Og da jeg fant dette stedet for-
sto jeg at det var her det måtte være.

– Røttene dine?
– Bestemoren min kommer fra nabogården. 

Faren min, som nå er blitt 93 år gammel, ble født 
på nabogården og bodde der i et år. 

Den eldste delen av gården er fra 1600 tallet. 
Inne i husmannsstua står det 1827 på et gam-
melt og ærverdig rosemalt skap.

– Det var da det ble malt, går jeg ut fra. 
Tidligere var det to søstere som bodde her, 
Aslaug og Ingeborg, eller Imma som hun ble 

kalt. De to søstrene bodde på gården til 1984, og 
de hadde ikke kastet noen ting da jeg tok over. 
Så jeg bare kjøpte gården og overtok tingene, 
forteller Bjørg.

Da hun kjøpte gården i Telemark og bestem-
te seg for å utvide med et tilbygg, opplevde 
Bjørg at det var utfordringer med å ta vare på 
kulturlandskapet.

– Jeg ønsket å lage et påbygg som passet til 
mitt bruk, men samtidig skulle det innordne 
seg gamle stua og landskapet. Og da gjør det 
ikke noe at det er moderne. Med tanke på at 
det på gården er bygg fra både 1600-, 1700- og 
1800-tallet, passer det godt inn med et bygg fra 
2000-tallet. 

Og den gamle stua på 50-60 kvadratmeter 
kommer verken helt i skyggen eller dominerer 
for mye, selv om det har fått et stort og moderne 
bygg ved sin side.

– Her hvor vi står nå på kjøkkenet i nybygget, 
sto det en gammel ask. Den måtte vekk, men 
grenene fra den er blitt brukt i kjøkkenbenken, 
sier hun stolt.

Og kjøkkenbenken har den ene av sønnene 
hennes laget. 

– Jeg har to sønner. Den ene jobber med IT i 
Trondheim, og den andre er arkitekt i Stavanger. 
De hjelper meg mye, og ofte besøker de meg i 
Midt-Svartdal.

Entusiasme og optimisme. Hovedpersonene 
selv, mohairgeitene, befinner seg litt unna spin-
neriet. De nyter livet nedenfor gården, der de 
pleier kulturlandskapet. For tida er det i alt 14 
små og store og beiter. Bjørg går bort til gjerdet 
og lokker dem fram med mat.

– Jeg håper på å utvide geiteflokken til jeg har 
mellom 30 og 40 geiter. 

Og hun blir så klart glad i geitene, som klip-
pes hver vår og høst. Det gjør hun ikke selv, men 
sender dem bort. 

– Snakket du noen gang med damen fra 
Norge Rundt-programmet, som hadde skaffet 
seg mohairgeiter?

– Ja, jeg ringte henne for å få noen tips. Men 
jeg tror hun har sluttet med geitedrift nå, fortel-
ler Bjørg.

Hun gir geitene resten av maten, og de går til 
andre gjøremål. Bjørg går opp veien til gården, 
som hun driver alene.

– Med sønner som hjelper til og en søster på 
en gård like ved, klarer jeg meg fint. Dessuten 
bor jeg i en bygd med mye entusiasme og opti-
misme. Det smitter, smiler gründeren, idéhisto-
rikeren og gårdbrukeren i Telemark.

Fakta: Telespinn AS
I løpet av våren og sommeren 2008 ble Telespinn AS i Midt-Svartdal 
i Telemark startet opp. Spinnerimaskinene kom fra Canada i uke 29 i 
2008. En kyndig person fra den kanadiske produsenten var til stede og 
satte opp maskineriet, og småskalaspinneriet har hatt besøk fra produ-
senten i etterkant for å gå igjennom og fininnstille utstyret. 
Høsten 2008 begynte produksjonen, og det spinnes både mohairull og 
andre spesielle fibre, men også saueull. 
Spinneriet har også begynt å farge garnet før det blir spunnet.
Les mer om småskalaspinneriet på www.telespinn.no
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