
fortsatt fulltid, men valgte å ikke jobbe
så mye overtid. Det ble fokus på familie
og mat som var mulig å få til i en hek-
tisk hverdag, forteller Trine som så at
dette traff leserne.

Lærte på hjemmebane
– Det er nok der mye av suksessen lig-
ger. Og det unike med blogg er kommu-
nikasjonen med leserne. Hvis det er noe
de ikke forstår, så spør de i kommentar-
feltet. Det er en konstant kvalitetssik-
ring, sier Trine på fintrøndersk.

Hun vokste nemlig opp i Trondheim;
på Charlottenlund, Kolstad og Buvika.
Med en stort sett hjemmeværende mor
og to bestemødre i nærheten som alle
var opptatt av «ordentlig mat».

– Det var skikkelig middag på bordet
hver dag, og mat var mye knyttet til
tradisjoner. Sammen med Ingrid Espe-
lid Hovig, min helt, var både mamma,
farmor og mormor sterke rollemodel-
ler for meg.

– Hvordan er det å ha så mye matmakt
og vite at folk rundt om i landet sitter og
spiser dine retter?

– Det er litt rart å tenke på, men først
og fremst er jeg veldig ydmyk og stolt
av å få folk til å føle at de mestrer å lage
mat og å inspirere dem til å lage mat
fra bunnen av.

– Du er blitt kjendis nå?
– Ja, jeg er kanskje det? Jeg merker

jo at folk kikker. Jeg synes bare det er
veldig rart. Men det er hyggelig at folk
kommer bort og forteller om gode opp-
levelser i forbindelse med oppskriftene
mine. Jeg har fått veldig lite kjeft opp
gjennom, sier hun og roper hei til man-
nen Viggo som kommer hjem fra ake-
tur med sønnen.

Og hva synes han om å være gift med
en matkjendis?
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Og det er jo egentlig hans skyld at det er blitt som det er blitt.

Av CAMILLA NORLI og FRODE HANSEN (foto)

– Det er bare helt kjemperart, de
der er jo mine forfatterhelter, sier
Trine Sandberg om å se navnet sitt
helt i toppen av alle årets salgslis-
ter:

«Trines mat» ble den mestselgen-
de faktaboken, den mestselgende
kokeboken for andre året på rad,
den tredje mest solgte norske boken
– og den fjerde mest solgte boken av alle
bøker i 2014. Kun JoJo Moyes «Et helt
halvt år», Jo Nesbøs «Sønnen» og Jon
Michelets «En sjøens helt. Gullgutten»
solgte mer i fjor.

– Opplaget er nå på 107 350 bøker for å
være nøyaktig. Jeg har nok ikke helt
skjønt det. Jeg er jo bare en
matblogger. Jeg er egentlig
jurist. Men jeg må tydeligvis
ha truffet et eller annet, sier
hun beskjedent til VG som
får lov å komme på besøk i
huset på Lørenskog mitt i
romjulen.

Det er «dagen derpå»; da-
gen etter Trines årlige jule-
trefesten i heimen med ven-
ner og familie samlet til
bords. 25 totalt. Mannen Vig-
go, attpåklatten Mathias på
seks år, de to voksne døtrene
Anette og Emilie fra et tid-
ligere ekteskap, fire små
barnebarn, et stebarnebarn,
svigersønner, venner og fad-
derbarn. Trine gjorde det
«enkelt», sier hun: Med oster,
hjemmebakte brød, marme-
lader og kaker. Kaffe, jule-
brus, vin og portvin.

Eventyrlig salg
I dag puster vi ut. Det er den
første fridagen min siden sommerferi-
en, ja, eller nå ble det jo ikke helt fri, da,
sier hun og serverer nykvernet kaffe og
biscotti til VG.

107 350 bøker er nesten 43 ganger så
mange bøker som forlaget Cappelen
Damm først foreslo å trykke da «Trines
mat» skulle utgis i 2012:

– De foreslo et førsteopplag på 2500

bøker. Jeg sa: Det er altfor lite, og de
gikk med på 4000 bøker. De ble utsolgt
den første dagen, jeg fikk ikke engang
nok bøker til å gi til familie og venner.

For på det tidspunktet var matblog-
gen hennes «Trines matblogg» lest av
15 000 hver eneste dag. I dag er rundt
30 000 inne på bloggen daglig, og nå før

jul og i julen har det vært
enorm trafikk – oppe i 60 000
folk daglig som jakter på pep-
perkakeoppskrift eller Trines
jul- og nyttårsmenyforslag.

Men for bare syv-åtte år si-
den var Trine en overarbeidet
jurist i Utdanningsdirektora-
tet. Hun og mannen så ikke så
mye til hverandre, siden han
dagpendlet til jobben som læ-
rer i Nord-Odal – og hun jobbet
mye overtid. Fokuset ble sene
middager, kos og festmat i hel-
gene. Hun hadde oppskrifter
overalt, og bestemte seg for å
lage en privat oppskriftsbase.

– Det var egentlig sånn det
begynte. Jeg visste ikke hva
blogg var, men klikket på en
sånn «lag din egen blogg» – og
så prøvde jeg meg bare frem.

I starten la hun ut mest fest-
mat. Men så skjedde det noe
som snudde opp ned på tilvæ-
relsen. Da Trine var nesten 44
år fikk hun sønnen Mathias.

– Vi fikk vår lille, lenge et-
terlengtede baby. Og det er jo egentlig
hans skyld at det er blitt som det er
blitt, smiler Trine.

For i permisjonen blogget hun mer,
og hun begynte å legge ut mer hver-
dagsmat som passet inn i det nye livet
som småbarnsforeldre. Responsen var
enorm.

– Da permisjonen var over, jobbet jeg

– Siden avtalen her hjemme er at
jeg som regel tar oppvasken, så må
jeg jo innrømme at den økte aktivi-
teten har ført til stadig mer oppvask.
Men jeg får servert god mat hver
dag.

– Og hva skjer når Trine er borte?
– Det hender jo at vi tar oss en

Grandiosa, ler Viggo.
I 2012 gikk Trine ned i 50 prosent stil-

ling som jurist for å ha mer tid til blogg
og bokprosjekt. Nå har hun tatt 100 pro-
sent permisjon fra jobben, og lever mer
enn godt nok av bloggen og den enorme
boksuksessen som har gitt henne milli-
oninntekt.

– Ettersom bloggen har vokst, koster
det meg mye å drifte den, men ja, jeg
lever godt av det jeg gjør nå.

– Har du unnet deg noe spesielt etter at
pengene begynte å komme inn?

– Hehe, nei, egentlig ikke. Jeg lever
som før, men vi har pusset opp litt, og jo
da, jeg dro nok til litt ekstra på noen
designlamper til stua – som jeg kanskje
ikke ville gjort ellers. Dessuten har vi
reist litt mer enn tidligere. Det er viktig
å komme seg bort og bare være oss når
en jobber så mye.

Stramt skjema
For hun understreker at det nye livet
som blogger, kokebokforfatter, matfo-
tograf og småbarnsmor krever mye.

– Mye mer enn folk tror. Jeg har det
så travelt at jeg ikke får satt meg ned så
mye og tenkt over suksessen. Men jeg
følger sønnen min til skolen hver dag.
Det kunne jeg ikke gjort før. Etterpå
spiser jeg en god frokost og planlegger
litt hva jeg skal gjøre. Nå på vinteren
må jeg ofte lage middagen på dagtid for
å kunne ta bilder mens det er dagslys.
Og jeg jobber ofte på kveldene og på
natten etter at sønnen min har lagt seg,
forteller Trine som får mellom 50 og 100
e-poster hver dag.

Cappelen Damm opplyser at hun skal
ut med ny kokebok i år, men det har hun
ikke tenkt å si så mye om.

– Nei, dere får følge med på bloggen,
sier hun hemmelighetsfullt.

■ Traff blink med mat for hektisk hverdag
■ Håpet på 4000 – har solgt 107 350 bøker 
■ Blogger fulltid og lanserer ny kokebok i år

LØRENSKOG (VG) Det var bare to norske forfattere som solgte flere bøker enn matblogger 
Trine Sandberg (50) i 2014: Jo Nesbø og Jon Michelet.

DETTE LESER JEG:
Akkurat nå er Trine
midt i Linda Lomeli-
nos «Sweet food &
photography»
(2014). Lomelino er
en svensk mat-
blogger og koke-
bokforfatter som
også driver bloggen
callmecupcake.se.

KAFFEKOS: Trine
Sandberg har hatt et tra-
velt år, VG møtte henne
hjemme på kjøkkenet
den første fridagen siden
sommerferien.


