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■ Eivind gir seg etter 21 år 

   Jeg vil ikke bli som en 
sjuende far i huset

Ny etappe: Eivind Landsverk 
gir stafettpinnen videre. 

hold. Det er ikke uten grunn at 
vår strømmetjeneste discove-
ry+ står sterkt i Norden og Nor-
ge i dag. Vi har stor respekt for 
Eivinds beslutning og skylder 
ham en stor, stor takk for alt 
han har gjort for selskapet. I til-
legg til sin fantastiske forståelse 
for faget, er Eivind dessuten en 
raus og høyt respektert kollega.

 Discoverys sjef for Norden, 
James Gibbons, hyller også den 
nå avtroppende programdirek-
tøren.

– Som gammel journalist og 
innholdsentusiast, skjønte jeg 
umiddelbart da jeg traff Eivind 
hvor dyktig han er. Han har le-
vert på det viktigste for oss som 

mediehus. Lokalt innhold av 
høy kvalitet, som også har po-
tensial til å lykkes internasjo-
nalt. Jeg har lært mye av Eivind, 
og har satt stor pris på å få sam-
arbeide med ham gjennom det 
siste året. Jeg vet også at Eivind 
etterlater seg en svært sterk 
innholdsledelse i alle de nor-
diske landene, og at vi er klare 
for å bygge videre på suksessen 
vi har hatt med discovery+ og 
de lineære kanalene de siste 
årene. For det skylder vi Eivind 
en stor takk, sier Gibbons. 

Eivind Landsverk jobber i 
Discovery ut mars.

løReNskog: Ferske 
regnskapstall viser at 
matbloggeren Trine 
Sandberg gjorde stor 
suksess i 2020.
Tom GusTavsen
tom.gustavsen@rb.no
918 94 002

Ifølge årsregnskapstallene gjør 
selskapet Trines Mat AS det 
svært godt. Selskapet har økt 
inntektene med over en milli-
on i fjor.

Trine Sandberg gikk fra 2.3 
til 3.5 millioner kroner i inn-
tekter. Også resultatet før skatt 
har skutt i været, fra 75.000 
kroner til 1.5 millioner kroner. 

Driftsinntekter for 2020 lig-
ger på 3.539.692 millioner kro-
ner mot 2.388.124. Resultatet 
før skatt er på 1.503.457 i fjor 
mot 75.208 i 2019.

Hun forklarer tallene til RB i 
en sms:

– Jeg har skrevet bok annet-
hvert år siden 2013, noe som 
gjør at det blir mindre tid og 
anledning til andre ting mens 
jeg lager boken. Det vil si at jeg 
har mindre inntekter. Inntek-
tene for boken blir utbetalt på-
følgende år. Derfor er det helt 
naturlig at inntektene mine 
svinger fra år til år. 

Bokinntekter  
I 2020 fikk jeg ut-
betalt royalty for 
min siste bok. 
Økningen i 2020 
skyldes derfor 
ikke økte inntek-
ter på grunn av at 
folk laget mer 
mat under koronapandemien, 
men som følge av arbeidet jeg 
la ned i 2019.

Den siste boka Trine Sand-
berg skrev var «Trines hver-
dagsmat».

"
De økende be-
søkstallene mine 
viser at mange 

flere lager mat og samles 
rundt bordet hjemme, enn 
tidligere.
tRiNe saNdBeRg
Matblogger og kokebokforfatter

million besøkende
I desember i fjor sa den popu-
lære matbloggeren følgende 
om koronaåret til Romerikes 
Blad:

– 2020 har vært et bra år for 
meg. Jeg har ikke merket nega-
tive konsekvenser økonomisk. 

 Og ifølge fjorårets skattelis-

ter havnet Trine Sandberg på 
en 2. plass på inntektstoppen 
over Romerikes største influ-
encere. Det året tjente hun 1,8 
millioner kroner.

Suksessen med Trines mat-
blogg har vokst sakte, men sik-
kert i koronaåret. 

– mange flere lager mat
Da Norge stengte ned i mars, 
økte besøkene på bloggen be-
traktelig.

– Jeg har hatt økende besøk 
på bloggen siden så mange har 
vært mye hjemme. I mars og 
april hadde jeg besøk på i over-
kant av en million unike bru-
kere. Vanligvis ligger jeg i 
overkant av 800.000 brukere, 
fortalte hun til RB før jul. 

– De økende besøkstallene 
mine viser at mange flere lager 
mat og samles rundt bordet 
hjemme, enn tidligere. Det er 
en bra «bivirkning» av korona-
en, synes jeg.

■ Smaker suksess  

inntektene gjorde 
et millionhopp

matpeNgeR: Trine Sandberg økte inntektene med over en million kroner i fjor. 
 Foto: tom gustavseN

■ Fakta

trines mat as
 2020  2019

Driftsinntekter 3.500.000 2.300.000
Driftsresultat 1.490.000 53.000
Resultat før skatt 1.500.000 75.000

Inntektene gjorde et millionhopp 


