
Moderne livsstil på

tradisjonsrik gård
Kontrastene mellom nytt og tradisjonelt er noe av det som preger

tilværelsen til Gry Dørnberg Olsen og Geir Fjeld. De har overtatt Geirs

familiegård med mye ærverdig historie i veggene samtidig som de

jobber på laptopen som guruer og entusiaster på sosiale medier.

Av Merete Haagenrud (tekst) ogAtle Ilsaas (foto)
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ry og Geir er befriende uredde og møter folk med
kunnskap og en liten porsjon galskap. Med nys-
gjerrighet og blikk for mulighetene i en globalisert

elektronisk verden, har de opparbeidet seg betydelig stat -
us som kompetansepersoner innen sosiale medier i Norge. 

Ved å følge spesielt godt med på det de store aktørene
gjør på internett og med e-markedsføring plukker de opp
nyheter og idéer som gir dem et forsprang, og de opp-
lever ofte å bli spurt til råds av anerkjente miljøer i bran-
sjen. Mange blir overrasket over at media nova.no ikke er
et stort konsern med Oslo-adresse, men  bare to drif tige
konsulenter som dri ver selskapet fra kjøk kenbordet på
Nordby Gård, langt til skogs i Nordskogbygda øst for 
Elverum.

– Teknisk sett er det ikke noe problem at vi bor langt
inne i granskauen. Alt som skal til er en helt ordinær
inter nettoppkobling. Faglig sett er det mange års inter-
esse og egen kompetansebygging som ligger bak, under-
streker Geir.

FOR SNART TRE ÅR SIdEN begynte Gry og Geir over-
takelsen av gården der Geir er odelsgutt. Det betydde at

paret måtte tenke alternativt i forhold til tidsbruk og
jobb.

– Vi skulle inn i hovedhuset, men før det lot seg gjøre
måtte vi bygge kårbolig til foreldrene mine, Gyda og
Arne. Under planleggingen kom jeg til at det ville være
bedre for oss om jeg tok et friår fra jobben for å administ-
rere byggeprosjektet. Ved å gjøre deler av innrednings-
arbeidet selv, tjente jeg inn lønna mi og fikk tid til å
detaljplanlegge arbeidet. Samtidig tok vi valget om å
satse for fullt på sosiale medier og kursvirksomhet. Det
har vi ikke angret på. Spørsmålet er i grunnen: Hva er du
god på? Det finnes så mye ulik og verdifull kompetanse
som kan danne grunnlag for en tilleggsnæring.

Geir har lang erfaring fra grafisk bransje. – Jeg er ut-
dannet typograf og repromontør, men de tradisjonelle
fagområdene forsvant gradvis da datamaskinene gjorde
sitt inntog tidlig på 90-tallet. Gry har en master i pe-
dagogikk fra Universitetet i Oslo og har jobbet allsidig
med kommunikasjon og markedsføring.  – Vil du henge
med i den teknologiske hverdagen må du være fokusert
og følge med for å holde tritt med hva kundene vil kreve,
sier Geir.  
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Gry og Geir i salen i andre etasje. Møblementet er etter Geirs oldeforeldre, og skal visst-
nok ha blitt gitt dem i bryllupsgave. Siden har de fulgt generasjonene på gården.
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HuSSTANdENS dATAMASKINER er logget på inter -
nett hele døgnet. –  I vår jobb må vi være online når
trafikken er størst. Da publiserer vi de viktige sakene.
Morgenen er viktig, mellom 08.00 og 10.00. Om
kvelden er det viktig å følge med mellom 21.00 og 23.00.
Om kvelden blir det gjerne til at vi sitter i hver vår krok
med laptopen. Vi har tre tenåringsgutter og disse spør
oss ofte til råds når de lurer på noe om data og internett.
Litt motsatt av hvordan det er i andre familier, der den
yngre garde ofte er mest skarpskodd på data og tekno -
logi. Vi må innrømme at det er litt stas at det er oss

«gam liser» på over 40 de spør når de lurer på noe. 
Medianova.no ble formelt stiftet i 2011. Da hadde de

lekt med ideen i tre års tid, forteller de. Ved utgangen av
august 2012 har vi omsatt for cirka 300.000 i rene inter -
nettjenester. Som en tilleggsnæring er ikke dette så galt.
Gry mener det er viktig og riktig å satse lokalt.

– På samme måte som kortreist mat bygger på lokale
tradisjoner og kunnskap, mener vi at mange kunne ha
nytte av å tenke alternativt når det gjelder tilleggsnæring.
Det er mulig å satse lokalt – i alle fall om man tenker på
hvilke muligheter en internettoppkobling gir, forklarer
hun.

uTENFOR «KJøKKEN-KONTORET» disponerer paret
en gård på 2600 dekar skog og 250 dekar dyrka mark.
Fradeling og slekters gang har redusert det opprinnelige
arealet. Som seg hør og bør på en større eiendom i 
Øster dalen følger det også med mange, til dels store hus. 

Hovedhuset på Nordby inneholder 420 kvadratmeter
boflate i to etasjer. Eksakt byggeår er de ikke helt sikre på,
men huset ble rustet opp og renovert i 1864 av davær-
ende eier, kanalingeniør Carsten Sæthern. Huset er i
hovedsak intakt fra denne perioden. Stuene på rekke og
rad i første etasje og salen i andre, er rike på detaljer og
store lysekroner.

– At vi har muligheten til å bo her er mye takket være
tidligere generasjoners driftige kvinner.  I vår familie har
det kanskje vært mer kunstnerblod enn bondeblod i åre-
ne, sier Geir. Hans oldefar, Conrad B. Fjeld, kjøpte ei-
endommen rundt 1920. Conrad var forstmann og kom
fra Skoger med kone og tre barn. Da oldefar gikk kon-
kurs, ble redningen kona Astrid, som klarte å løse ut
kravet og beholde gården. 

dEN EldSTE AV dE TRE BARNA var maleren Kai Fjell.
Sannsynligvis hadde han fått nok av kalde, store hus og
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Gry og Geir er eksperter og entusiaster på sosiale nettmedier, og driver selskapet medianova.no fra
laptopen på kjøkkenbenken. Som konsulenter hjelper de virksomheter med å øke sin synlighet på nett. 
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tungt gårdsarbeid. Han stjal ti kroner og reiste til Oslo.
Der livnærte han seg som kulissemaler, og ble kjent for
sine dekorasjoner, blant annet til en oppsetning av Peer
Gynt. Gjennombruddet kom med en nærmest sensa-
sjonell utstilling i Kunstnernes hus i 1937 hvor alle bil -
dene ble solgt, rubbel og bit. Kai Fjell har også satt sitt
preg på Nordby. Rundt om på gården kan man finne res -
ter av dekorasjoner som kunstneren lagde i sine yngre år.

– Hadde ikke odelsgutten Kai frasagt seg odel slik at
arverekken ble slik den ble, hadde nok neppe jeg hatt
gleden av å stå foran staffeliet i disse fantastiske stuene,
sier Gry. Hun har malt i flere år, og er invitert til å ha utstil-
ling i Tromsø om få uker. – Bildene er helt klart inspirert
av Fjell sine damer, derfor har jeg kalt serien Fru Fjeld. 

Geir forteller videre om slektens gang. – Den neste i
arverekken var min bestefar, Reidar. Han tuslet rundt på
bruket og så ut til å bli evig ungkar. Oldeforeldrene mine
fant ut at noe måtte gjøres og rykket inn en kontaktan -
nonse i Bondebladet. Det meldte seg et grepa kvinnfolk
fra Nittedal, og det endte med giftemål og tre unger,
hvorav pappa, Arne, er den eldste. 

RESTAuRERINGEN AV HOVEdHuSET er godt i gang.
De har valgt å dele opp huset i flere prosjekter. Det som
synes minst er tettingen av åpenbare varmelekkasjer,
langt mer synes innsatsen på kjøkkenet og i gangen. Det
gedigne kjøkkenet er blitt arbeidsrom og samlingspunkt
for store og små bordsettinger. En gammel slagbenk har
hedersplassen. Gry forteller at den har vært prøveplas-
sert i de fleste av rommene i første etasje, men det er på
kjøkkenet den hører hjemme. 

– Jeg har frøsi så mye i dette huset opp gjennom opp-
veksten, så nå gjør vi det skikkelig. Kjøkkenet er etteriso-
lert og det er lagt varme i gulvet. Drøm men er å få etter-
isolert hele huset og skiftet vinduene som er fra cirka
1860. Men det er et økonomisk løft som vi må se an. Fo-
reløpig holder vi varmen med å bære ved til de store eta-
sjeovnene som finnes i de fleste rommene. Vi har rikelig
tilgang på ved - med god hjelp fra pappa Arne, forteller
Geir.

EN FORM FOR KOMBINASJON mellom det å eie skog
og å livnære seg av digitale tjenester, får Geir også gjen-
nom å drifte Nordens største Facebook-gruppe med
sopp som tema. Gruppa heter «Vi som liker sopp».
Blant administratorene finner vi både soppbokforfattere
og professorer fra universitetsmiljøet. Det er bra for den
faglige tyngden, samtidig som det er et kvalitetsstempel
for gruppen. 

Selv er Geir soppsakkyndig og går god for den soppen
Gry og han plukket dagen før til den smakfulle paien de
serverer.  – Vi fant litt rimsopp, sandsopp, kremle og rød-
brun pepperriske. Gode matsopper, garantert spiselige!
Allsidige og gode kunnskaper kommer alltid til nytte
enten man driver tradisjonelt eller moderne. qS

Årlig går det med rundt 20 løskubikk ved (vel 8 favner) for å
fyre opp hovedhuset. 

Gry holder på med forberedelser til en utstilling hun er invitert til å holde i Tromsø om få uker.
Hun har hentet inspirasjon fra Kai Fjell, som har satt tydelige spor på gården. 

De tre guttene på gården,
Kristian Rørhus Fjeld (f.v.), Kim

Aleksander Larsen og Martin
Rørhus Fjeld har alle internett

og dataspill som favoritt-
hobby. Martin som er odels-
gutt har startet på kokkeut-

danning, noe som kan gi
muligheter for utvikling av til-

leggsnæring på gården i
fremtiden. 


