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Juristen som ble

Trine Sandberg legger stor vekt på delikate bilder. Foto: Trine Sandberg

Da Trine Sandberg 
gikk ut videregående 
på Follo, fantes verken 
blogger eller internett. 
I dag, 31 år senere, er 
hun Norges nye 
matdronning – takket 
være verdensveven.

Mathallen, Oslo, 12. oktober: 
Trine Sandberg er spent. Veldig 
spent. Hun har så lyst til å vinne!
Trønderkvinnen er blant de no-
minerte til hederstittelen som 
Årets matblogger. Ifølge fagju-
ryen, som nominerte henne, er 
Sandberg blant kandidatene 
fordi hun har «grundige opp-
skrifter, varierte tema og hun in-
spirerer leserne til å lage og 
glede seg over ekte matlaging».
Jubelen står i taket hos Trine og 
hennes heiagjeng da hun blir 
ropt opp som vinneren.
Hun er en overlegen vinner. 
Hele 80 prosent har stemt på 
henne.

IKKE NOK med det. Boka 
hennes, «Trines mat», ble den 
mest solgte kokeboka i 2013. 
Boka selger fortsatt som «hakka 
møkk», og nådde denne uka et 
opplag på 90 000!
Men allerede i 2011 vant hun sin 
første kåring.
– I desember 2100 ble jeg kåret 
til Årets matgleder av opplys-
ningskontorene for landbruket, 
og slo blant andre Hellstrøm. 
Det var helt vilt. Stor direktesen-
ding på TV2. Det var spesielt å 
ta imot prisen fra landbruks-
ministeren.
– Ble Hellstrøm sur?
– Vet du? Han møtte ikke opp. 

Noen hadde sikkert hvisket ham 
i øret at han ikke vant.

TRINE SANDBERG begynte å 
legge ut matoppskrifter på nettet 
for sju år siden.
–Jeg visste ikke hva blogg var 
da jeg startet. Jeg hadde alltid 
likt å lage mat, og tok vare på 
matoppskrifter. Tilfeldigvis kom 
jeg over en matblogg selv. Der 
kunne man trykke på en funk-
sjon for å lage egen blogg, og 
slik startet det.
Men hun hadde ikke noen særlig 
tanke for at andre skulle lese det 
hun la ut.
– Det var bare for min egen del. 
Jeg måtte gjøre noe for å struk-
turere. Jeg hadde lapper som 
stakk opp av kokebøkene mine, 
og alt var veldig uoversiktlig. Så 
bloggen ble en grei måte å struk-
turere på. Men i starten var det 
veldig stikkordspreget, og jeg 
hadde ikke bilder.

I DAG er bloggen en helt annen. 
Trine har investert i skikkelig 
kamera – i erkjennelsen av at 
gode bilder er like viktig som 
oppskriften.
– Om du ikke får fristet leserne 
til å prøve oppskriftene, kan 
oppskriftene være aldri så gode.
Hun har fått et rykte for å lage 
sunn mat, og for å være en ma-

tblogger uten pekefinger.
– Jeg tror det er fokuset på mat-
gleden som har gjort bloggen så 
populær.
Trinesmatblogg.no er Norges 
desidert mest besøkte nettsted i 
sin sjanger. Hver måned har 
bloggen en halv million unike 
brukere, og rundt én million 
besøkende.

DET SOM startet som en privat 
greie, der hun skulle strukturere 
egne oppskrifter, har tatt sånn av 
at det har gitt henne muligheten 
til å trappe ned på jobben som 
seniorrådgiver i Utdannings-
direktoratet.
I dag juristen permisjon fra job-
ben, og det er inntektene fra blo-
ggingen som har gitt henne 
denne muligheten. Det betyr at 
hun får mye tid sammen med sin 
seks år gamle sønn. De to døt-
rene på 26 og 29 er for lengst ute 
av redet.
– Jeg har kunnet ta et stort grep 
om hverdagen min. Det betyr for 
eksempel at jeg kan følge søn-
nen min til skolen hver dag. Men 
det satt langt inne å søke om per-
misjon, for jeg trives veldig godt 
i jobben min, der jeg jobber med 
personvernrett.

MED INNTEKTENE fra blog-
gen i bunnen, fikk Trine mulig-

het til å realisere bokdrømmen.
– Jeg ville samle de beste opp-
skriftene mellom to permer, med 
den samme røde tråd som på 
bloggen. Det er stort fokus på 
ukemenyer og temakapitler, alt 
fra venninnefest til grillfest og 
romantisk aften for to. Jeg har 
laget en kokebok jeg selv har 
savnet. Etterpå følte jeg hadde 
den optimale kokeboka.

TRINE SANDBERG og 
familien flyttet til Buvika i de-
sember 1979. Hun fullførte ni-
endeklasse ved Skaun ungdoms-
skole, og fortsatte på Orkdal vi-
daregåande skole før hun ga seg 
i kast med jusstudiene.
Siden 1986 har hun bodd på Lø-
renskog. Men det er blitt mange 
turer til Buvika. Foreldrene hen-
nes bodde der fram til for tre år 
siden, og broren bor der fortsatt.
Da Trine bodde i Buvika, skrev 
folk fortsatt på skrivemaskin, de 
sendte brev med Posten, bilder 
ble framkalt hos fotograf og 
telefon var noe som hang på 
veggen.
I dag kan man skrive og ta bilde 
med mobilen, trykke på en tast, 
og man når en hel verden i løpet 
av brøkdelen av et sekund. Det 
er denne digitale verdenen som 
har gitt Trine Sandberg mulighet 
til å hengi seg til lidenskapen sin 

– nemlig mat.

MATGLADE NORDMENN
har trykket henne til sitt bryst. 
Hun er matbloggdronningen 
framfor noen. Og nå er hun også 
i ferd med å bli kokebokdronni-
ngen. Både bloggen og boka 
hennes har fått mye skryt for å 
være anvendelig og ujålete. Noe 
enhver kan bruke. Med ord og 
omfattende bruk av bilder be-
skriver hun framgangsmåter slik 
at de aller fleste kan mestre de 
flotteste retter.
– Hva betyr anerkjennelsen for 
deg?
– Det er veldig motiverende, og 
jeg er utrolig ydmyk og takk-
nemlig. Jeg bruker en stor del av 
tiden min på dette. Og hadde det 
ikke vært for alle de gode til-
bakemeldingene fra lesere hver 
dag, hadde jeg ikke giddet å 
bruke så mye tid. Men jeg føler 
at jeg er med på å gjøre en for-
skjell.
– Hender det at du lar deg friste 
til å slenge en Grandis i ovnen?
– Nei! Fisk er mye kjappere å 
lage.
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