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MIN HELG

Trine Sandberg
KOSER MEG MED: God
mat og drikke.

FINNER PÅ: Reiser på
hytta.

GJØR ABSOLUTT IKKE:
Ser på fotball.

LESER: Kokebøker, matblader og barnebøker.
SER PÅ TV: Jeg ser ikke så
mye på TV, men prøver å få
med meg nyhetene, matprogrammer, Greys Anatomy og en
krim- og spenningserie av og til.
Kontoret: Som heltidsblogger har Trine Sandberg mer fleksibilitet til å være sammen med
familien. Sønnen Mathias tror alle mødre har matblogg, og selv har Trine begynt å venne
seg til all oppmerksomheten fra leserne.
Foto: Anita Arntzen

HØRER PÅ: Radio.
REISER TIL: Kroatia, hytta i
Østfold, familiebesøk i
Trøndelag og Nordland.
BLIR INSPIRERT AV: Gode
råvarer.

Foto: Anita Arntzen

– Jeg har det fortsatt travelt, men har mye
mer frihet og legger opp dagen selv. Jeg
handler på dagtid og når mann og barn kommer hjem i 16-tida står maten på bordet. Det
frigjør mye tid til familien. Vi har ettermiddagene sammen, og det er noe vi alle nyter
godt av.
HUN VAR NYLIG på matreise i Nice, og fortalte om at hun hadde lagt jusen på hylla for å
blogge om mat.
– En lokal matentusiast sa at det aldri ville
skjedd i Frankrike. Å være jurist blir ansett
for mye bedre, ler hun.
– Opplever du at det er en statusforskjell?
– Nei, og jeg har ikke oppfattet at andre her
hjemme mener det heller. Her er det kanskje
mer rom for å følge lidenskapen.
Det hender likevel at hun savner jusfaglige
utfordringer.
– Jeg savner faget og kollegaene, og holder
meg faglig oppdatert på Datatilsynets hjemmesider og gjennom kolleger. Men jeg
mangler ikke utfordringer i hverdagen, jeg
står ikke bare tanketom på kjøkkenet. Jeg
driver eget firma, nettsted og får brukt meg
på mange ulike måter som krever tankearbeid og planlegging.

Ferskt: Trine Sandberg satser på sunn, enkel mat og gode råvarer. Bloggerens fire favorittråvarer er smør, friske krydderurter, sitron og god olivenolje.
Foto: Jacques Hvistendahl

I TILLEGG TIL å drifte bloggen, deltar hun
på matreiser i utlandet, holder foredrag og er
spaltist i KK, Det skjer i Akershus og diverse
nettsider.
– Blir du rik av dette?
– Jeg lever godt av bloggen. Men det har
tatt mye tid og mye arbeid å komme hit.
For tre år siden ble hun belønnet med prisen «Årets matgleder», i konkurranse med
blant andre Eyvind Hellstrøm.
– Det var veldig gøy og gav meg ekstra
motivasjon – i tillegg til alle positive tilbakemeldinger fra leserne.
– Hvilke reaksjoner har du fått fra kokkestanden på at du ikke har matfaglig bakgrunn?
– Jeg har hørt at enkelte kokker er oppgitt
over matbloggere, men har aldri opplevd negative reaksjoner rettet mot meg. Jeg er ydmyk over at jeg ikke har matfaglig bakgrunn,
men tenker at vi drar i samme retning. Vi vil
alle formidle matglede.
HUN BEGYNNER PÅ dagens middag, fiskesuppe med laks og torsk. Døtrene Anette
(28) og Emilie (26) har flyttet hjemmefra.
Nå deler hun hus med mannen Viggo og
sønnen Mathias (6).
Blogg- og boksuksessen er blant høyde-

Jeg ser
ikke så
mye på
TV, men
prøver å
få med
meg nyhetene, matprogrammer, Greys
Anatomy og en
krim- og spenningsserie av og til.

punktene på livskurven, men ingenting slår
å bli mor, mener hun.
– Det aller største jeg har opplevd var å
møte mannen min og å bli mor i voksen alder. Vi var voksne begge to, og jeg hadde ingen planer om å verken gifte meg eller å få
flere barn da vi møttes. Men så endret alt seg.
HUN FIKK SØNNEN da hun var 43 år. Første
gang hun ble mor var hun tjue, jusstudent og
i etableringsfasen.
– Det var også en fantastisk opplevelse, ikke misforstå. Men å få barn som godt voksen
er ingen selvfølge, og med god økonomi og
ellers alt på stell nyter jeg livet på en helt annen måte, sier Sandberg, som også er mormor til fire barn i alderen ett til fem år.
Hun heller en skvett fløte i suppa. Selv om
bloggen har gitt mersmak, holder hun fast at
hun skal tilbake til juristjobben neste høst.
– Jeg har ingen andre planer. Jusen er en
stor del av meg. Men erfaringen tilsier at jeg
ikke vet hvor jeg er om ett år.
HUN DEKKER BORDET til suppemiddag,
oppskriften er ute på bloggen for lengst.
– Jeg tar et år av gangen. Magefølelsen bestemmer.

CV
TRINE SANDBERG
Familie: FraTrondheim, bosatt i Lørenskog. Gift med Viggo. Har barna Anette
(28), Emilie (26) og Mathias (6).
Yrke: Jurist i Utdanningsdirektoratet.
For tiden i permisjon og blogger på
heltid.
Aktuell: Kokebokforfatter og Norges
mest leste matblogger. Trines Matblogg ligger på 5. plass over Norges
mest leste blogger.

