
BUNAD OG SELSKAPER: Utleie av selskapslokaler og salg av bunader er akti- 
viteter Henning Kumle har startet på Farbergshagen gård. FOTO: ELIN GURIBY 
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Nytt gårdsliv 
med hjort 

Sorg er snudd til glede på Far-
bergshagen gård i Gaupen, Tre 'år 
etter at 400 griser brant inne, har 
Henning Kumle bygd om hele 
gården til produksjon av hjorte-
kjøtt. 

Satser utradisjonelt i Gaupen 

50 HJORT: De 50 hjortene som bor på Farbergshagen gård koser seg lauv om sommeren. 

DYRETRAGEDIE: Slik så det ut på Farbergshagen gård 30. august 2004. 400 gri- 
ser mistet livet i brannen. 	 FOTO: TROND LI L L E80 

For tre år siden mistet de 
400 griserien stor gårds-
brann. Nå satser de alt på 
et nytt liv med hjorteopp-
drett og bunadsproduk-
sjon. 

GAUPEN: Datoen er 30. august 
2004. En tykk svart røyk brer seg 
over hele Gaupen. Det brenner på 
Farbergshagen gård. Med ett blir 
Hyet til ekteparet Henning Kumle 
og Anne-Mette Rakke snudd på 

hodet. De kunne satt seg ned o
Grisened de å se mu-
lighetene. 

Tenker utradisjonelt 
dag ei Num snudd ill glede på 

;11 ,,i.neGrisene er byttet ut med hjort, kulturlandskabrakter satt tilvarkpå det var på 1800-tallet og gården har fådriftsbygningdriftsbygning. 

441 
bakt. slik dei vm p,i lunn Lille( og 
gården har Mit sitt nye iW.byg-
ning 

— Du kan trygt si at vi har skapt 
noe meget spesielt her, smiler 
Kumle lurt. 

Ekteparet har tort å gjøre det 
mange drømmer om, satse utra-
disjonelt. I fjorvår kjøpte de sin al-
ler første hjort. I dag er besetnin-
gen økt til 50 dyr. Innen tre år hå-
per de å ha 130 livdyr (hunndyr) 

— Da skal vi starte slaktingen, 
forteller Kumle. 

Eksklusivt kjøtt 
Hjortekjøtt er eksklusivt og etter-
spørselen er stor i hele Europa. 

— I dag er det umulig å få tak i 
nok hjortekjøttHA føler vi oss 
trygge på at hjorten skal gi oss en 
bærekraftig økonomi, sier Kumle 
til IlAHA. 

Planen er å styre alt fra gården, 
både avl, slakting og salg. Derfor 
har de bygd opp igjen en meget 
spesiell driftsbygning. Den består 
av et 600 kvadratmeter stort tørn-
merhus. Her brukes biobrensel, 
vannbåren varme og et solcelle-
anlegg på taket forsyner bygnin-
gen med lys. 

I kjelleren blir det produksjons-
anlegg. Første etasje er satt av til 
selskapslokale mens toppen skal 
bestå av kontor og lokale for bu
sjektetlg. 

Bunadsprosjekt 
Kumle satser nemlig ikke kun på 
hjortekjØtt. Han leder også pro- 

sjekter «Bunad for menn» Selve 
bunadsproduksjonen foregår i 
Østen, mens salget skjer fra går-
den i Gaupen. 

1 dag er det 70 personer som ar-
beider med produksjonen. 

—Alt overskuddet fra dette pro-
sjektet går direkte til utdanning 
og stipender for thailandske sa-
mer. Dette er en folkegruppe som 
bor i fjellene, nord i Thailand, for-
teller Kumle. 

Leve av utsikten 
— Hvordan skal dere få folk til å 
kjøre langt oppi Gaupen for å 
handle? 

—Det er jo vi som bor sentralt, 
ikke folk i Oslo. Med en gang de 
har fri, setter de seg i bilen og kjø-
rer mot fjellet, svarer Kumle og ler. 

Han føler seg sikker på at Gau-
pens beliggenhet i Innlandet gir 
store muligheter. 

- Vi bor bare seks kilometer fra 
EG. Så håpet er at hyttefolk og and- 
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SPESIELL Driftsbygningen til Henning 
Kumle har slakteri i kjelleren, selskaps-
lokale i første etasje og kontor på top-
pen. FOTO: ELIN GURIBY 

re stopper opp for å kjøpe ferskt, 
herligsmakende hjortekjøtt, sier 
han til HA. 

—Hvor mye penger har dere sat-
set? 

— Det vet jeg nesten ikke. Men 
driftsbygningen alene koster nok 
over 14 millioner kroner. I tiilegg 
har vi gjerdet inn hele gården som 
er på 164 mål, svarer han. 
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