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Trine Sandberg merker at folk er mer på kjøkkenet nå enn flr koronapandemien.  FOTO: Lisbeth Lund Andresen

Fire bransjer gir klare svar på hva vi har sys-
let med: Vi baker, strikker, kjøper hunder og 
har sex som aldri før.

RepoRtasje
da RomeRikes Blad undersøkte hvor-
dan pandemien har forandret livene 
våre, pekte mange lesere på økt frihet. 

Koronaen fjernet tidsklemma og sørget 
for rolige dager. 

Dette fylte vi de rolige dagene med.

Til TRoss for avlyste foredrag og signe-
ringer, har matblogger og kokebokdron-
ning Trine Sandberg fra Fjellhamar aldri 
hatt en travel tid. 

– Hver dag får jeg rundt hundre hen-
vendelser fra folk som ber om hjelp til 
matlaging. Aldri før har så mange menn 
engasjert seg i bloggen min, og barn som 
har hjemmeskole spør om hjelp til opp-
gaver i faget mat og helse.

I mars 2020 klikket en million brukere 
seg inn på Trines Matblogg, samme må-
ned hadde bloggen fire millioner side-
visninger. 

– Tallene skjøt i været da landet steng-
te ned. Aktiviteten på bloggen har også 
fulgt smittetrenden. Inntrykket mitt er 
at desto mer folk er hjemme, desto mer 

tid bruker de på kjøkkenet. 
Før pandemien var det størst interes-

se for raske hverdagsretter, nå er opp-
skriftene som tar flere timer å lage de 
mest populære. 

Sandberg merker også andre endrin-
ger i spørsmålene fra leserne.

– Jeg får en del spørsmål om grunnle-
gende kokeferdigheter. Det er tydelig at 
folk, som ikke er vant med å lage mat, 
har begynt å eksperimentere på kjøkke-
net for første gang.

deT sisTe året har vi ikke fått holde på 

Dette gjorDe vi i koronaåret
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Kondomeriets presse-
sjef, Marthe Sørflaten, 
kan glede seg over en 
massiv økning i salget av 
sexleketøy det siste året.  
 Foto: Kondomeriet

Dette gjorDe vi i koronaåret
med våre vanlige fritidsaktiviteter, og 
på grunn av hjemmekontor og hjemme-
skole kom mange familier tett på hver-
andre. Trine tror dette kan ha hatt posi-
tiv effekt for familier med hektiske da-
ger. 

– Nå har folk mulighet til å gjøre ting 
de vanligvis ikke har tid til. Flere samles 
rundt matbordet og får mer ro under 
måltidene, det tror jeg er viktig.

Leserne av Trines Matblogg har tatt 
seg tid til spesielt en ting; kanelboller. 

– Dersom alle som har lest kanelbolle-
oppskriften, faktisk har bakt, har 9,1 

millioner boller blitt laget etter min opp-
skrift bare i fjor. Det er helt vilt. 

i følge pressesjef i kondomeriet, 
Marthe Sørflaten, har dildoer og vibrato-
rer nærmest blitt revet fra hyllene. Sex-
butikken har hatt en historisk salgsøk-
ning 2020, en av de mest markante øk-
ningene finnes på Romerike.

– Kondomeriet på Strømmen storsen-
ter har økt salget med 25 prosent, til 
tross for færre antall besøkende på sen-
teret. Vi har hatt en omsetningsøkning 
på 80 prosent fra mars til oktober i 2020, 

sammenlignet med i fjor. Dette er et re-
kordår.

Sørflaten forteller at salget av Woma-
nizer, Harm&Hegseth sin prostatavibra-
tor, og Sexsjakk har eksplodert. Hun er 
overbevist om at den store etterspørse-
len av sexleketøy kommer av mer hjem-
metid. 

–Folk har kjedet seg, det er ikke så rart 
for vi har vært begrenset på en spesiell 
måte. Vi kan ikke reise eller være like so-
siale som vi er vant til, derfor investerer 
mange i opplevelser på soverommet. 

Kondomeriet skal også ha fått mange 

nye kunder i året som gikk. Særlig ett 
spørsmål har gått igjen: 

hvordan pleier vi parforholdet?

– dagene blir fort like når man er på 
hjemmekontor, det er vanskelig å opp-
rettholde spenningen når man går rundt 
hjemme hele tiden. Derfor kommer 
mange innom oss fordi de ønsker å ut-
forske og være lekne med seg selv eller 
partneren. 

Sørflaten legger ikke skjul på at sexs-
leketøyene også fungerer som en trøst i 
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«Inntrykket mitt er 
at desto mer folk 
er hjemme, desto 
mer tid bruker de 

på kjøkkenet»
Trine sandberg

Matblogger

«Det å lene seg 
tilbake, gå inn i en 
annen verden og 

få en orgasme 
eller fem kan få 

opp humøret i en 
ellers ganske grå 

hverdag»
marthe sørflaten

Pressesjef i Kondomeriet
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korona-hverdagen. 
– Mange har hatt et vanskelig år og 

trenger en oppmuntring. Det å lene seg 
tilbake, gå inn i en annen verden og få en 
orgasme eller fem kan få opp humøret i 
en ellers ganske grå hverdag. 

– Dette året har vært annerledes, men 
aldri før har nordmenn vært så flinke til 
å sette av tid til seg selv, sier Sørflaten. 

Med hjemmekontor og mer fritid ser 
det ut til at mange fikk den siste dytten 
de trengte for å kjøpe seg hund. 

hundeoppdRetteR kaRi Knudsen 
fra Aurskog ble nedringt av folk som øn-
sket seg en firbent kamerat.

– Da alt stengte i mars for ett år siden, 
merket jeg stor etterspørsel etter valper. 
Jeg fikk helt bakoversveis da, men den 
store interessen har holdt seg jevn gjen-
nom hele året. 

Hun forteller at Norsk Spaniel Klubb 
får rundt 15-20 henvendelser hver enes-
te dag.

– I begynnelsen var jeg fryktelig be-
kymret. Vi var i en usikker tid, og jeg 
fryktet at folk så på valper som en flukt 
fra virkeligheten. Nå ser jeg litt annerle-
des på det, folk har satt ned tempoet i 
hverdagen og har endelig tid til å reali-
sere hundedrømmen. 

Knudsen stoler på at folk unngår å 
kjøpe hund kun fordi de kjeder seg, men 
er fortsatt litt engstelig for hvordan det 
skal gå med de nybakte hundeeierne når 
pandemien er over. 

– Hunder er noen vidunderlige lykke-
piller, og kan sikkert være en trøst for 
mange. Men husk at hunder er levende 
vesen du skal ha i hus, de krever opp-
merksomhet og ansvar. Vær sikker på at 
du kan gi dem et godt liv før du tar be-
slutningen om å kjøpe en.

i åR har Søstrene Grene på Strømmen 
storsenter for første gang hatt vansker 
med å dekke kundenes etterspørsel av 
hobbyartikler. Styreformann i Søstrene 

Grene, Kai Hukkelberg, merker at inter-
essen for hobbyaktiviteter har tatt helt 
av.

– Vi kommer nok til å få mange store 
kunstnere i dette landet fremover, ler 
Hukkelberg. 

Salget av festvarer stoppet helt opp, 
men garn og maling kunne kompensere 
for det. Omsetningen for hobby har økt 
med 80 prosent fra januar til desember 
2020. Hukkelberg ser også at kundene 
som tømmer hyllene for garn er unge. 

En av de som har kastet seg på strik-
ketrenden er 22 år gamle Hannah Lina 
Wiecek fra Lillestrøm. Hun forteller at 
strikking har tatt helt av blant vennene 
hennes under korona.

– Jeg tror folk trengte noe å gjøre mens 
alt var stengt, så de begynte å strikke og 

nå har de fått helt dilla. Jeg strikker hele 
tiden. 

På instagramkontoen @strikkehan-
nah deler hun bilder av plaggene hun 
strikker. Hun synes det er morsomt å 
lage egne klær, men tror også strikkin-
gen har en ekstra viktig betydning i kor-
onatiden. 

– Jeg tror mennesker har behov for å 
føle mestring i hverdagen. Om man er 
permittert kan det være vanskelig, da 
tror jeg strikking er en fin hobby å ha. 

hos min skattekiste i Lillestrøm sen-
trum har det pleid å være rolige dager på 
jobb. Men i fjor vår ble det plutselig tra-
velt for den lille hobbybutikken. 

– Kundene kommer inn døren og sier 
at de trenger noe å gjøre. Hos oss har 
hobbyvarene fløyet ut av butikken, for-
teller Grete Fanny Berg. 

 Berg har merket seg at det er særlig en 
vare kundene kommer langt fra for å 
kjøpe. 

- Plutselig har alle begynt å male! Folk 
har fått helt dilla på å pusse opp og kjø-
per ekstremt mye kalkmaling.

På en måned økte omsetningen på 
kalkmaling med 134 prosent. Berg ser 
også optimistisk på hobbyvarenes frem-
tid etter pandemien.

– Jeg tror salget vil fortsette å vokse, 
nå er folk bitt av hobbybasillen.

Gloria andersen 
gloria.andersen@rb.no
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Heidi Grav (t.v) og Grete Fanny Berg (t.h) har solgt rekordmye 
kalkmaling i 2020.  Foto: Gloria Andersen

For Hannah Lina Wiecek tok strikkingen helt av under lock-
down. Genseren hun har på har hun strikket selv.  Foto: Privat

«Plutselig har 
alle begynt å 

male!»
grete Fanny Berg

Min skattekiste i  
Lillestrøm sentrum

«Jeg strikker 
hele tiden»

hannah lina Wiecek
Hobbystrikker

Kari Knudsen har ikke hatt problemer med å finne familier til valpene sine det siste året. 
– Vær sikker på at du kan gi dem et godt liv før du tar beslutningen om å kjøpe en, 
oppfordrer hundeoppdretteren.  Foto: Privat

«Husk at hun-
der er levende 

vesen du skal ha 
i hus, de krever 
oppmerksom-
het og ansvart»

kari knudsen
Hundeoppdretter 


