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O
m jeg har en favoritt rett? 
Det er det dummeste 
spørsmålet jeg får, sier 
Trine Sandberg og drar 
hånden gjennom den 
mørke manken. 

Praten har gått i snart 
over én time i 
 sofakroken på terrassen 
hennes på hytta i 
Skjerberg kilen i Østfold, 
og det er første gang den 

sindige damen høres provosert ut. 
– Hva som smaker godt, er helt 

avhengig av situasjonen. En brød-
skive med brunost kan jo være det 
beste man kan få hvis man er på 
fjelltur, men den smaker ikke like 
godt en lørdagskveld. Ikke sant? Så 
nei, jeg har ikke én favorittrett. 

Trine er vant med å besvare 
spørsmål.  Interessen for matbloggen 
hennes har tatt fullstendig av, og 
vanligvis har den mer enn 100.000 
sidevisninger daglig. Her kommer 
trebarnsmoren og juristen med 
forslag til de nydeligste middagsret-
ter, desserter og ukemenyer. Hun sier 
hun gjerne vil svare alle og at hun 
kan få litt dårlig samvittighet over at 
noen aldri hører fra henne. Men 
tiden strekker ikke til for «Årets 
matblogger 2014 og 2016». 

– Jeg kan få mellom 50 og 100 
henvendelser om dagen. Det er helt 
vanlig. Hadde jeg kunnet bruke tiden 
min på kun å sende svar tilbake, så 
hadde jeg så klart fått det til, men da 
ville det ikke blitt tid til å lage mat og 
oppdatere bloggen. Det er tettpakket 
program med alle oppgaver som skal 
utføres. Å svare folk på e-post er én 
av dem. 

– Har livet ditt forandret seg 
etter at bloggen din tok av?

– Ja. På en måte.
– Hvordan da?
– Jeg jobber mye mer enn før. 
– Er du blitt rik?
Stillhet. Ett sekund. To. Tre. Fire. 

Fem.
– Vi har det bra, vi.

Akkurat nå nipper hun til et glass 
med vann og sier «bare forsyn deg 
med jordbær». Ektemannen Viggo 
(58) og yngstesønnen Mathias (9) 
sitter i godstolene ved den andre 
enden av plattingen, der hvor blikket 
lett dras mot sjøen og over mot 
nabolandet i sør.

Trine har dratt ned markisen for at 
sola ikke skal steike midt i planeten 
mens vi snakker. Hun forteller at 
familien har «flyttet» fra Lørenskog 
og bodd på hytta siden skoleslutt. 

– Viggo er lærer, og jeg jobber 
hjemmefra. Det gir oss muligheten til 
å være her. Her har vi plass til resten 
av familien og venner som kommer 
på besøk. Vi har stor familie, vet du. 
Jeg er jo mamma til tre og mormor til 
fem. Vi kjøpte hytta i 2015 og er blitt 
veldig glade i dette stedet, sier hun og 
fortsetter:

Da Trine vokste opp i Trond-
heim, drømte hun aldri om å bli 
kokk. Hun forteller at gleden over alt 
som hører et måltid til er en arv etter 
moren, farmoren og mormoren som 
hun hadde så tette bånd til. Hun hang 
stadig rundt kjøkkenbenken til de 
tre damene, som lagde ujålete 
husmannskost fra bunnen av. 

– Jeg var fascinert av hva de fikk til 
og møtene rundt bordet. De lagde de 
deiligste retter, gjerne uten oppskrif-
ter. Mamma, farmor og mormor er 
forbildene mine, og selv lager jeg 
alltid mat fra bunnen av. Mamma er 
nok min største inspirasjonskilde og 
jeg fikk ofte være med å lage mat til 
små og store familiesammenkomster. 
Vi prøvde ofte nye oppskrifter, og 
hun var flink til å gi meg veiledning 
og utfordringer underveis. Og 
resultatet ble jo alltid bra når hun var 
i nærheten. 

Mestringsfølelse er viktig også på 
kjøkkenet, forklarer hun.

– Da blir det gøy å lage mat og du 
får lyst til å prøve nye oppskrifter. 
Det var slik det startet for meg. Etter 
at vi begynte med heimkunnskap på 
skolen, fikk jeg ansvaret hjemme for 
å lage lørdagspizzaen. Jeg husker jeg 
likte det veldig godt, men det har 
aldri vært et alternativ for meg å 
utdanne meg til kokk. Det er det 
kreative rundt det å lage oppskrifter 
og ta bilder til blogg og kokebøker 
som driver meg, forteller hun. 

Eventyret startet ved en ren 
tilfeldighet. Trine, som er utdannet 
jurist og hadde en spennende jobb i 
Utdanningsdirektoratet, hadde en 
blogg som hobby. Der samlet hun 
egne gule lapper med oppskrifter for 
å kunne dele alt med familie og 
venner. Under barselpermisjonen 
med Mathias begynte hun å blogge 
om hverdagsmat og stadige flere 
klikket seg inn. Men at «halve Norge» 
skulle henge seg på, hadde hun ikke 
sett for seg.

– Det er surrealistisk, sier hun 
forsiktig om den saken. 

– Hender det du jubler over 
suksessen? 

– Jeg jubler litt der og da, men er 
ikke så flink til å rope det ut høyt 
alltid. Jeg er utrolig stolt over det jeg 
har bygget opp, og er ikke redd for å 
vise det. Det ligger mye arbeid bak, 
og jeg jubler selvsagt når jeg lykkes.

I 2015 sa hun opp sin faste stilling 
for kun å jobbe med bloggen og 
kokebøkene. Hun hadde da allerede 
hatt permisjon fra juriststillingen sin 
en stund. 

– Å gå tilbake til jobben og samti-
dig fortsette å blogge ville ha blitt alt 
for krevende. Når valget måtte tas 
hadde jeg egentlig ikke noe annet 
alternativ enn å si opp jobben, for jeg 
har lagt så mye av meg selv i både 
blogg og bøker, og det var helt 
utenkelig å ikke skulle jobbe videre 
med dette. 

I 2013 ga hun ut sin første kokebok, 

«Trines mat», som ble en braksuksess 
og lå på bestselgerlista fra første 
stund. To år etter ble «Trines mat 2» 
gitt ut. Også den tronet helt på 
toppen over de mest solgte bøkene i 
Norge. Nå har hun akkurat sendt inn 
manus på bok nummer tre, «Trine 
inviterer», som kommer til høsten. 
Hun slår likevel ikke kollbøtte over at 
deadline er nådd og arbeidet med 
boken er et tilbakelagt kapittel.

– Det er godt å være ferdig med 
den. Absolutt. Det har vært hard 
jobbing. Men det er likevel ikke sånn 
at jeg ikke har noe å ta meg til. Jeg 
skal ha en nylansering av bloggen 
snart, og det arbeidet er ikke ferdigs-
tilt. Og så er det den daglige driften, 
ikke sant? Jeg føler meg heldig.

Hun har hatt mye å gjøre  også 
tidligere. Hun ble mor for første gang 
som 20-åring, tok juristutdannelse 
mens døtrene fra første ekteskap, 
Anette og Emilie, var små. Som 
43-åring ble hun mamma for tredje 
gang da hun og hennes nåværende 
ektemann, Viggo, fikk sitt første barn 
sammen. 

– Det er stort å bli mamma, samme 
hvor gammel man er. Mathias var et 
svært etterlengtet barn. Jeg føler 
meg like energisk nå, som jeg var da 
jeg fikk mine to eldste. Men enkelte 
ting er jo så klart annerledes.

– Som for eksempel?
– Da jeg fikk Anette og Emilie, var 

jeg jo ung og i etableringsfasen. Jeg 
utdannet meg samtidig som jeg 
skulle oppdra dem og situasjonen var 
en annen. Da Mathias meldte sin 
ankomst, var jeg jo godt etablert, 
hadde en trygg og fast jobb og hadde 
generelt mer erfaring. Men gleden 
over barna er den samme. 

– Du er bestemor og?
– Ja! Jeg er mormor til fem. 
– Hvordan er du som mormor?
– Ikke en sånn jeg selv vokste opp 

med. Min mormor var husmor og 
hadde god tid til meg bestandig. Jeg 
er mye sammen med barnebarna 
mine og er stadig barnevakt for dem. 
I tillegg møtes vi ofte på hytta, i 
bursdager og høytider. Et av barne-
barna er på alder med Mathias. 
Mathias ble født i juni 2008 og 
Markus i august 2009. Det er 14 
måneder imellom dem, og de er 
bestekompiser.

Når Markus kommer på besøk, er 
han ikke opptatt av mormor, men av 
å få leke med onkelen sin. Det er jo 
topp å kunne lokke med en ekte 
lekeonkel. Det er ikke alle beste-
mødre forunt. •
endeligfredag@vg.no

HELGEPRATEN  Trine Sandberg

«MATHIAS VAR ET SVÆRT 
ETTERLENGTET BARN.»

Hører på i helgen:
 ● Musikk. Jeg er glad i musikk og 

hører på alt mulig via Spotify.

Ser på i helgen: 
 ● Ser lite på TV. Nyter helst livet ute i 

sommerhalvåret, gjerne i armkroken 
til mannen min. 

Reiser til helgen: 
 ● Aller helst på hytta på Karlsøya i 

Skjebergkilen.

Smaker på i helgen:
 ● grillmat med grønnsaker og urter 

fra hagen som tilbehør.

Trine Sandberg (52)

 ● Kjent som: Norges største mat-
blogger og kokebokforfatter.

 ● Sivilstand: Gift med Viggo (58), mor 
til Anette (31), Emilie (29) og Mathias 
(9), mormor til fem. Matmor til hunden 
Ellie (4 måneder).

 ● Aktuell med: Ny kokebok,  
«Trine inviterer».

HELGE-
FØLELSEN


