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Nytt liv for
gammelt fe

Snakk om å få nytt liv!
Her har et gammelt
dølafe endt opp som
korsett.

Spælsau
på slaget
En gammel spælsau kan brukes til så mangt.
Som krage på en designerdrakt, for eksempel.

TRUET: Bine Melby satser på designerklær laget av skinn fra utrydningstruede husdyr, slik som antrekket denne modellen bærer, med krage av gammelnorsk spælsau. Gjessene tilhører familien norsk hvit gås, og er også utrydningstruet.

RÅVARER. På småbruket mellom Kongsvinger og Skarnes trives både Bine Melby og saueflokken som gir råvarer til hennes designerprodukter.

REPORTASJE
DYRESKINN
KONGSVINGER. Det er ikke bare tigeren

og pandabjørnen som er utrydningstruet. Også gamle husdyrraser står i
fare for å forsvinne. Nå tar Bine Melby
vare på skinnene – og skaper dem om til
unike designprodukter.
– Det er hun med gjessene, ikke sant?

Drosjesjåføren i Kongsvinger vet
med én gang hvor vi skal. Fire kilometer
mot Skarnes, tre kilometer videre langs
en smal grusvei, og vi er framme på Edsberg.
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Her på småbruket holder Bine Melby
(40) til sammen med sin musikermann
og to sønner. Gjessene hennes ser vi
ikke noe til, men en håndfull nysgjerrige spælsau tatt oppstilling langs gjerdet. Trolig har i alle fall avlsdyra noen
gode år igjen.
Råvarene til sin særegne produksjon

henter Bine Melby både fra egen besetning og fra bønder rundt om i landet.
Skal det for eksempel slaktes ei telemarksku, Norges eldste ferase, ringer
gjerne bonden og spør om hun vil ha
skinnet. Det er i hvert fall målet for Bine
Melby.
– Jeg bruker ressurser som ellers ville
gått til spille, sier hun.

Hvert skinn har sin historie, slik hun ser

Gamle
norske
husdyrraser
n Dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest.
n Telemarkfe og
sidet trønderfe- og
nordlandsfe.
n Dalasau, spælsau,
rygjasau, steigarsau
og gammelnorsk
sau.
n Jærhøns, geit,
gris og hvit landkanin.

det. Derfor skal det være mulig å spore
hvert skinn tilbake til gården det kommer fra. Skinnet må dessuten være rent
og velstelt, og beredt slik at det blir så
mykt at det egner seg til bekledning.
Melby har en uvanlig bakgrunn til de-

signer å være. Hun er sivilagronom fra
Norges Landbrukshøgskole, og har i
mange år arbeidet med å bevare utrydningstruede husdyrslag ved Norsk
Landbruksmuseum. Stillingen har hun
fremdeles på halvtid. Gjennom denne
jobben har hun reist landet rundt og
blitt kjent med utryddingstruede raser,
fra norsk hvit gås til spælsau.
Hun har også et års formingsutdanning bak seg. Melby har alltid hatt et

UVANLIG: Et lekkert korsett, tøffe sandaler i
kuskinn og en brudekrone av kuhorn, er bare et
lite utvalg signert designer Bine Melby.
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Jeg bruker ressurser som ellers
ville ha gått til spille.
Bine Melby, klesdesigner

kreativt uttrykksbehov og fått gode tilbakemeldinger på ting hun har laget,
men det tok tid å komme i gang med det
hun egentlig ønsket å gjøre.
Selve ideen fikk hun en dag hun satt og så

på sin yngste sønn som lekte med lego
på et skinn på golvet.
– Det var som et røntgensyn, hvor jeg
plutselig så ei jakke bli til der på golvet.
Jeg sydde jakka for hånd i løpet av tre
dager, sier Bine Melby og trekker fram
sitt svennestykke, en svart og hvit kuskinnsjakke i sidet trønderfe og nordlandsfe, fra en koffert på arbeidsrommet.
En spesiell opplevelse bidro til at hun

kom seg over den «dørstokkmila» som

mange spirende gründere sliter med.
– En venninne av søsteren min fikk
brystkreft. Før hun døde, sa hun til meg:
«Du har noen ideer som du må virkeliggjøre». Det var noe med blikket hennes
som gjorde at jeg tenkte at jeg måtte
bare prøve, sier Bine Melby.
I 2004 fikk hun økonomisk støtte fra

Innovasjon Norge, noe hun er svært
takknemlig for. Det er hun også for råd
hun har fått derfra, blant annet gjennom Designprogrammet.
– De var gode sparringpartnere. Jeg
hadde ikke kunnet satse på samme måte uten den backingen jeg fikk, i hver fall
hadde det tatt mye lenger tid, tror hun.
Det viktigste hun har lært gjennom de
etablerertiltakene hun har deltatt på, er

Truede
norske raser
n Østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk fjordfe og
vestlandsk raudkolle.
n Hvit norsk gås,
smålensgås, bronsekalkun.
n Trønderkanin, grå
trøndersau, gammalnorsk spælsau,
kystgeit.
Kilde: Norsk
Genressursråd.

hvor viktig det er å søke råd når det er
noe man ikke har greie på.
Arbeidsrommet hennes vitner om den

utviklingen hun har vært gjennom. På
bordplater, over stolrygger og fra taket
henger plagg på plagg av skinn: Kjoler
med skinnbesetning, herredresser og
belter. Her er sandaler i tidsriktig tresåle med rem av kuskinn, kuvertbrikker
av blant annet vestlandsk fjordfe og en
brudekrone med kuhorn og perlebroderier. De originale skinnproduktene
har vakt interesse. For kuvertbrikkene
fikk hun en delt førstepris i Norsk Husflidslags konkurranse «Vilt og vakkert».
I høst stilte hun ut produktene sine på
den tradisjonsrike Dyrsku’n i Seljord,
sammen med klesdesigneren Lise
NATIONEN · HELGA · FREDAG 8. DESEMBER 2006

15

TRØNDERFE: Modellen har på seg en jakke i kuskinn fra sidet trønderfe og nordlandsfe. Et «live» eksemplar av rasen ved siden av. 
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Det er viktig å også tenke tidløshet, slik at det man gjør
ikke blir døgnfluepreget.
Bine Melby, klesdesigner


Skjåk Bræk. Nylig viste hun også fram
sine produkter under arrangementet
Københavns Kulturnatt.

nok, planlegger hun på sikt å ansette
fire-fem personer. Hun planlegger også
etter hvert å opprette et AS.

Nå handler det mest om salg og mar-

Hvordan man lykkes som tekstildesigner,

kedsføring. Bine har tenkt å benytte
seg av sitt eget nettverk, og få hjelp av
personer som kan mer enn henne om
dette. Blant annet ønsker hun å få tips
om prissetting.
Melby har innsett at hun med sine
produkter, som bygger på dyre, unike
råvarer, må rette seg inn mot et eksklusivt marked, slik som designerbutikker. I første omgang ser hun for seg
et norsk marked, men er også åpen for
å satse i resten av Norden. Allerede nå
har hun flere bestillinger enn hun rekker å håndtere. For å kunne produsere
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synes hun det er litt tidlig å svare på, siden hun selv er relativt nyetablert. Men
hun tror det handler om unikhet og historie, i kombinasjon med et håndverk
som man er bevisst på at ikke stagnerer.
– Det må hele tiden utvikles videre og
følges opp. Likevel er det viktig også å
tenke tidløshet, at det man gjør ikke blir
døgnfluepreget.
Men selv er Bine Melby ikke «bare» en

tekstildesigner, hun er også opptatt for
å bevare norske husdyrraser som har
gått i glemmeboka.

KREATIV: En
uvanlig sivilagronom. Bine Melby
ville kombinere sin
landbrukserfaring
og sitt kreative
talent.

– Før var bevisstheten lav når det
gjaldt å ta vare på de genetiske ressursene og det biologiske mangfoldet, som
de gamle husdyrrasene representerer. I
dag gjøres det mye for å sikre disse ressursene for generasjonene som kommer
etter oss. Nyere dokumentasjon viser
også eksempler på at kjøtt- og melkekvalitet kan være annerledes, noe som
kan bidra til et spennende mangfold
innen den smaks- og matkulturen som
nå blomstrer, sier Bine Melby.
n TEKST: Mona Vaagan

