ste bloggere
– Jeg har opplevd så mye hat
Anna Rasmussen (18) ble mor
som 14-åring. Hun startet å
blogge om det for å bevise at
hun kunne være en god mor.
– Jeg startet å blogge da Michelle var tre uker
gammel. Jeg gjorde det for å få en slutt på alle
ryktene om meg rundt bostedet mitt. Det var
veldig mange som mente at jeg umulig kunne
være en god mor, så jeg startet bloggen for å
bevise det motsatte, sier 18-åringen og tobarnsmoren til VG.
Men bloggverdenen var ikke så idyllisk som
Rasmussen forventet seg. Hun forklarer at hun
på en vanlig dag ikke tenker på, eller legger
merke til, at hun har blitt en kjendis. Men hun
synes det er vanskelig å takle de stygge kommentarene på bloggen.
– Jeg har opplevd så mye hat, at det
egentlig er rart at jeg fremdeles orker å ha
bloggen. Jeg er nok ikke så god til å overse
stygge kommentarer, og tar det veldig lett
til meg. Jeg har fått stygge kommentarer
om at jeg burde dø, og at jeg burde tatt
abort. Det som sårer mest er kommentarene om at datteren min, Michelle, hadde hatt
det bedre om jeg tok abort, sier Rasmussen.
Rasmussen forklarer at bloggen har hjulpet
henne til å se de gode sidene i det å være en
ung mor. Hun har fått mye støtte fra leserne
sine. Samtidig føler hun at hun hele tiden må
bevise at hun er en god mor. Det kan være
slitsomt. Siden 2012 har 18-åringen stengt kommentarfeltet på bloggen. Hun orket ikke mer.
Rasmussen forklarer at det er mange hensyn som må tas når hun skriver en blogg om
barna sine.
– I alt jeg gjør må jeg alltid tenke på barna
fremfor meg selv. Jeg tenker på om det jeg
skriver vil plage dem på noen måte når de
blir eldre. Alt jeg har skrevet på bloggen er
ting jeg kommer til å si til dem når de er
gamle nok, sier 18-åringen.

● MAMMABLOGGERE
Norges største
mammablogger:
Mammatilmichelle.blogg.no
Blogger: Anna
Rasmussen, født i 1997,
bor i Stavanger
Inntekt 2013: Ingen
informasjon
Lesere: Rundt 46 000
unike lesere daglig

TOPPLISTEN
– MAMMABLOGGERE
2. Casakaos.no. Bloggen er
skrevet av småbarnsmoren
Marte Frimand-Anda. Hun
har rundt 11 000 lesere daglig.
3. Speiltvillingene.blogg.no.
Forfatteren bak bloggen er
Stine Skoli. Bloggen har
rundt 10 000 unike sidevisninger hver dag.
4. Mammasom16.blogg.no.
Bloggeren er den kommende
mammaen Jessica Enerberg
(16). Bloggen blir lest av
rundt 8000 personer daglig.
5. Rannveigheitmann.blogg.no. Rannveig Heitmann
(21) står bak en «annerledes
mammablogg.». Hun har
rundt 6500 lesere hver dag.
Foto: PRIVAT

– Rart at folk lager oppskriftene mine
Hver dag bruker mange tusen
nordmenn Trine Sandbergs
oppskrifter. Hun synes det er
litt skremmende.
Trine Sandberg (50) er bloggeren bak Norges
største blogg om mat, Trines matblogg. Hun
har rundt 1800 oppskrifter på bloggen, som blir
hyppig besøkt hver dag. Mange av leserne
bruker oppskriftene hennes daglig.
– Det er skummelt, rart, og utrolig gøy å
tenke på at folk lager oppskriftene mine
når de skal lage middag eller stelle i stand
til fest. Jeg hadde aldri forventet dette. For
meg har bloggen alltid vært en hobby, og
det er den fortsatt, selv om det er mye jobb
og tar tid å drifte den, sier Sandberg fra
Lørenskog.
Hun forklarer at bloggen for tiden er heltidsjobben hennes. Etter at interessen for bloggen
i 2009 «tok av», så Sandberg seg nødt til å
velge mellom bloggingen og jobben som jurist.
– Etter hvert innså jeg at jeg ikke hadde tid til
både jobben, bloggen og familie. Derfor valgte
jeg å søke om permisjon fra juristjobben.
Hun forteller om utelukkende positive
opplevelser som følge av bloggen, og at
hun har god dialog med leserne.
Til tross for at Sandberg har samlet svært
mange oppskrifter på bloggen, er hun opptatt
av ikke å lage bortkastet mat.
– Jeg lager aldri mat til bloggen. Oppskriftene jeg lager er dagens middag, eller
bursdagens kake. Det er maten jeg og familien skal spise. Det er kanskje også det
folk liker med bloggen min. Jeg er også en
helt vanlig småbarnsmor med lite tid – og
jeg vil vise hvordan man kan lage god mat
på lite tid, sier 50-åringen.

● MATBLOGGERE
Norges største matblogg: Trinesmatblogg.no
Blogger:
Trine Sandberg, født
i 1964, bor i Lørenskog
Inntekt 2013:
723 856 kroner
Lesere: Rundt 37 000
unike lesere daglig
TOPPLISTEN
– MATBLOGGERE
2. Detsoteliv.blogg.no. Kristine Ilstad blogger om oppskrifter på søtsaker. Hun har nesten 20 000 lesere daglig.
3. Kriweb.no. Kristine Weber
er skribenten bak bl oggen
«Mat til muskler». Nesten
10 000 er innom bloggen daglig.
4. Passionforbaking.com.
Denne bloggen om baking
skrives av Manuela Kjeilen.
Hun har rundt 2500 lesere
daglig.
5. Elinlarsen.net. Elin Larsen
(41) driver denne matbloggen.
Bloggen har rundt 1500 lesere
daglig.
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