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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

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

Bjørg Minnesjord Solheim vever og selger

produkter av ull fra mohairgeitene på 

gården Midt-Svartdal i Telemark.

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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stelle. 
I det bratte terrenget rundt gården bidrar geitene

gladelig med å rydde det gamle kulturlandskapet. I
det samme landskapet henter Bjørg planter som hun
bruker til å farge en del av garnet med. 

Ulla sendes ellers vekk for både spinning og farging.
Vel tilbake i gårdens vevstue gjør Bjørg garnet om til
vakre produkter i egen design. Bjørgs sjal og pledd er
myke og lette, i samstemte og duse naturfarger. 

De spesielle mohairfibrene har særegne kvaliteter
som setter sitt preg på produktene.

– Sammenlignet med saueull er fibrene mye lengre
og tynnere, forteller Bjørg.

Overflaten på fibrene er glatt sammenlignet med
ull, noe som gir en spesiell og kraftig glans. I tillegg
blir garnet veldig mykt og lett.

– Fibrene inneholder lite lanolin sammenlignet
med saueull, og tover ikke på samme måte. Det blir
tynne, lette, blanke og sterke produkter, forteller Bjørg.

Hun klipper geitene og farger noe av garnet selv,
men har vevingen som sitt hovedprosjekt. Skjerf, sjal
og pledd utgjør kolleksjonen. I tillegg selger hun garn
og maskinstrikkede sokker.

– Jeg har alltid vært opptatt av husflid og håndverk
og er oppvokst med vev, forteller Bjørg, som er
utdannet sykepleier. Fra tidligere har hun også et års

husflidsutdanning. Sykepleieryrket måtte hun forlate
på grunn av allergi. Siden har hun tatt utdanning i
idehistorie, mens hun nå studerer folkekunst ved
Høgskolen i Telemark sin avdeling i Rauland. 

TRADISJONER

At husflid også har vært en del av gårdens tidligere
historie kom fram da Bjørg begynte å rydde i de
gamle bygningene på gården.

– Gamle bruksgjenstander fra gården er med og
setter rammen om den nye husflidsproduksjonen. Jeg
føler respekt og ærefrykt for historien på dette stedet,
forteller hun.

Planen er å bygge opp en flokk på rundt 40 geiter.
Foreløpig driver hun alene, men etter hvert håper
hun å kunne ansette noen for å få hjelp både til
veving og strikking. Allsidighet i driften sørger inntil
videre for at det slettes ikke er ensomt i Midt-
Svartdal. Om sommeren vaskes geitefjøset ned, og
blir selskapslokale der Bjørg tar imot grupper. 

– Jeg ser at mulighetene myldrer fram. Folk er veldig
interessert i å komme hit for å se og høre om tradisjon
og historie, det hadde jeg ikke forutsett, forteller hun.

Det som startet med fire geiter har etter hvert blitt
et engasjement som går langt ut over gjerdene rundt
gården. Bjørg ser på seg selv som en kulturarbeider, og

Sammenlignet 
med saueull er

fibrene mye lengre 
og tynnere

21 mohairgeiter har foreløpig plass i geitefjøset. Om sommeren brukes fjøset som selskapslokale.

Mohairgeiter kalles også angorageit.

Geitene klippes både vår og høst.
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Plantefarging
Planter ble brukt til farging av garn inntil syntetiske farge-

midler kom på markedet på midten av 1800-tallet.

For å få plantefargen til å feste seg til ullfibrene må man

tilsette et beisemiddel, for eksempel alun som kjøpes på

apotek.

Planter har størst fargekonsentrasjon før blomstringen

begynner.

Tørkede planter gir finest og mest varig farge.

Plantene legges i vann som varmes opp for å trekke ut

fargestoffene.

Vasket og beiset garn legges i fargebadet ved 60-90 gra-

der, avhengig av planteslag, i cirka en time.

Kilde: Lyngheisenteret

FARGER

LYSEGULT –
hundekjeks, engsyre, reinlav

GULT – 
Røsslyng, bjørk reinfann, blåbærlyng

BRUNGULT – 
Steinlav, laukblad, svartskjegg

GRÅGRØNT –
Røsslyng, marikåpe

Sopp gir røde og brune nyanser.

Kilde: Lyngheisenteret

er opptatt av å ivareta kulturlandskap og tradisjoner.
– Jeg kom til en gård som lå i et spesielt verdifullt kulturland-

skap. Det var jeg ikke forberedt på, men det har blitt mer og mer
viktig for meg. Her finnes spesielle plantearter som gjerne har blitt
borte der det har vært drevet moderne landbruk. Her er mye fort-
satt intakt og må reddes før det gror igjen. 

Bjørg ble oppmerksom på de verdifulle omgivelsene via et kultur-
landskapsprosjekt i Seljord kommune. Nå er Bjørg blant annet
engasjert i «Eldhusprosjektet» der flere små tilbud som involverer
kulturlandskapet samles. Gammel kunnskap om å drive jorda hentes
inn sammen med kunnskap om planter og biologi. 

– Det er utrolig spennende. Tidligere tenkte jeg mer bare på meg
og mitt – nå føler jeg at det jeg gjør blir satt inn i et historisk per-
spektiv. Jeg blir engasjert, jeg klarer ikke å la være, og det skjer så
mye i bygda. Etter 25 år i Oslo var jeg fortsatt bare på hils med
naboen. Her flyttet jeg inn i en sosial sammenheng, og folk er veldig
generøse og inkluderende, forteller hun.

Å starte opp en virksomhet som kombinerer tradisjon og nye
ideer i historisk landskap er en omfattende jobb.

– Jeg brenner for helheten og kan ikke skille det ene fra det andre.
Hvis jeg skal få dette til må jeg både ha geitene og drive produktut-
vikling, og samtidig ta vare på kulturlandskap og historie. Jeg jobber
ikke mindre nå, jeg har lyst til å ta fatt i så mye og kjenner at jeg
må være tålmodig. Men jeg har funnet friheten jeg var på jakt etter.
Og opplevelsen av å ha kontakt med dyr, landskapet og naturen er
sterkere enn jeg hadde forestilt meg.

Ulla fra mohairgeiter er tynnere, lettere og blankere enn saueull.
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Vil du lære plantefarging eller veving?
Flere steder arrangeres kurs, prøv for eksempel disse adressene:

• Norsk Husflidslag

www.husflid.no

• Norges sopp- og nyttevekstforbund

www.soppognyttevekster.no

• Studieforbundet natur og miljø

www.naturogmiljo.no

• Norsk Botanisk Forening 

www.toyen.uio.no/botanisk/nbf/

• Flere private holder også kurs, se for eksempel 

www.rendalslinker.no/spinnekurs

Hanne Holmvik i Rendalen arrangerer kurs i spinning, veving 

og plante- og soppfarging i setermiljø, med eller uten mat og 

overnatting.

Litteratur

Plantefarging med planter og sopp og lav, Landbruksforlaget, 2003

Bjørg anbefaler også å lete etter gamle bøker om plantefarging i

antikvariater – de er gjerne veldig konkrete.

Bjørg vever selv, i vevstua på gården.

Bjørg forteller om kultur, tradisjon og

historie for besøkende på gården. Hun 

viser også gjerne håndverksteknikker m

ed gamle redskaper fra gården.


