
SYNLIG: – Kroppen min er 
instrumentet mitt. Jeg blir 
avbildet og filmet, målt og 
veid, sier Trine Rein.

NAVN: Trine Rein
ALDER: 46
FAMILIE: Gift med 
Lars Monsen
YRKE: Sanger og 
artist
AKTUELL: Født i  
San Francisco (har 
både amerikansk og 
norsk statsborger
skap). Oppvokst på 
Nesodden, nå bosatt i 
Skiptvet i Østfold. 
Debuterte i 1993 med 
debutalbumet Finders 
keepers og har gitt ut 
ytterligere seks album. 
Vant NRKs The Hit i 
2014 og deltok i 
Melodi Grand Prix i 
2006 og 2007. I 
2015 ble hun nummer 
to i NRKs Stjernekamp. 
Forbereder nå en ny 
serie kirkekonserter, 
Julegaven, sammen 
med operasanger  
Eli Kristin Hanssveen.
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Hun har vært i popbransjen i snart 25 år,  
og hun har solgt over en million plater. Nå har 
Trine Rein (46) funnet roen i Indre Østfold.

PAUSER: Hverdagene 
som artist er hektiske.  
– Jeg har vært forfer
delig dårlig til å ta  
pauser. De er viktigere 
enn jeg har forstått.

TEKST: Marianne Smeby Strand FOTO: Yina Chan og privat

 OSLO  Damen som kommer 
mot oss gjennom Oslos gater 
synes godt i det urbane terren-
get. Med fargerik topp og røde 
sko med høye hæler i hånden, 
kommer hun noen minutter for 
sent til avtalen. Bortimot hen-
nes eneste last, forstår vi etter 
hvert, det meste annet er under 
full kontroll hos 46-åringen.

Alltid velstelt, med velfri-
serte krøller og makeupen på 
plass, har vi hørt hits med  
jevne mellomrom siden tidlig 
90-tallet. Og vi har sett henne 
stødig som fjell der hun frem-
fører arier og punk i beste  
sendetid på NRK. Men de  
siste årene har popstjernen 
også vist seg fra en annen side. 
Helt siden Lars Monsen i 2008 
annonserte fra scenen at hans 
neste ekspedisjon skulle bli ett 
år i villmarken med Trine 
Rein, og hovedpersonen selv 
responderte med at hun «bare 
skulle hjem å pakke», har de 
vært blant landets mest profi-
lerte par. 

Da de giftet seg hadde de 
klart kunststykket å holde  
det hemmelig for både presse, 
familie og venner: 

«Siden juli har vi holdt på 
en stor hemmelighet som nå er 
blitt realisert, og vi har gleden 
av å dele nyheten med dere 
som trofast følger oss her: Vi 
har giftet oss.»

HÅPER JEG 
ELDES MED  
VERDIGHET

HELSEPORTRETTET

Det skrev Lars Monsen på 
sin facebookside, på konas 
45-årsdag. Trine selv smiler 
når ektefellens navn kommer 
på banen, men paret skjermer 
seg godt for pressen. Men at 
popstjernen og villmarks-
eksperten er et godt og sam-
mensveiset team, har nok de 
fleste fått med seg. 

– Lars er trygghet og ro. 
Han gjør at jeg ikke føler meg 
ensom og alene i livet, sier 
hun enkelt.

GJENNOMBRUDD
Hun ble født i San Francisco 
og vokste opp på Nesodden 
utenfor Oslo. I dag bor hun i 
Indre Østfold med ektefellen 
og alle hundene. Siden debu-
ten i 1993 og gjennombruddet 
med platen Finders Keepers, 
som solgte til tre platina, og ga 
henne prisen Årets Nykommer 
under Spellemann i 1993, har 
hun vært i rampelyset. Hun 
gjorde det også stort i Japan, 
og er en av få norske artister 
som har solgt over en million 
plater på verdensbasis. 

Men karrieren har på ingen 
måte kun vært fullt med opp-
turer, og Trine selv har heller 
ikke lagt skjul at det var tøffe 
tider, ikke minst da hun liv-
nærte seg som limousinsjåfør i 
Los Angeles, i påvente av en 
oppdrift på artistkarrieren. 

Hjemkomsten til Norge 
i 2004 og scenedebuten i 
Tønsberg med 80-tallet. 
Beat for bit ble starten på 
en ny vår i karrieren, med 
både show, Melodi Grand 
Prix-deltagelse og etter hvert 
en rekke konserter både med 
og uten julens budskap. 
Omsider kom også en solo-
plate i 2010, sytten år etter  
debutalbumet. De siste årene 
har hun vunnet NRKs The  
Hit og kom til finalen i 
Stjernekamp i 2015 der hun 
ble stemt frem gjennom både 
opera, danseband, musikal og 
andre musikalske sjangere.

– Gjennom Stjernekamp 
var det som om jeg ble opp-
daget på ny. Det var veldig 
viktig. Ti uker i beste sendetid 
på NRK.

Stjernekamp ble også  
starten på et vennskap og  
samarbeid med operasanger 
Eli Kristin Hanssveen. Trine 
gjør aldri noe halvgjort og  
engasjerte Eli som sanglærer i 
håp om å nå programmet med 
opera. Det sa bare klikk.  
At Eli fascinerte den allerede 
erfarne artisten Trine, ved å 
trekke frem likhetstrekkene 
med poprock og opera, snarere 
enn å finne forskjellene, bidro 
til at også opera kunne krysses 
av på Trines Stjernekamp-liste 
med bravur og strålende til-
bakemeldinger. 
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SAMARBEID: Trine Rein og 
operasanger Eli Kristin 
Hanssveen møtte hverandre 
under Stjernekamp på NRK. Nå 
har de to sunget seg gjennom 
våren og sommeren, klare for 
kirkekonsertserien Julegaven. 

FOLK MÅ SPISE SOM DE VIL. MEN JEG 
TROR MANGE HADDE HATT VELDIG GODT AV 
EN MÅNED PÅ GRØNNSAKSUPPE. 

Snart skal de ut på veien. 
Helt siden Trine så henne i ho-
vedrollen i Madame Butterfly 
på Oscarsborgoperaen som-
meren 2016 har Trine hatt lyst 
på et samarbeid. Nå har de to 
sunget seg gjennom våren og 
sommeren, klare for kirkekon-
serter rundt i det ganske land 
om et par knappe måneder. To 
sterke damer og stemmer som 
lover publikum en bredspek-
tret musikalsk opplevelse, med 
klassiske perler og populær-
musikk i skjønn forening. 

Trine tar ikke med seg 
hvem som helst på sin konsert-
serie Julegaven. Man tuller 
ikke med julens budskap. 

– Det var viktig for meg 
hvor Eli sto åndelig sett. Det 

er viktig for meg å formidle 
hvorfor vi feirer julens bud-
skap. Julen handler ikke om 
julegaver og julenisse.

FULLT PROGRAM
I fjor ble det over 80 konserter. 
Det blir vel noe tilsvarende i 
år. Det er med musikken hun 
trives best. 

– Jeg er veldig til stede i 
nuet på scenen. I kunsten. 

Hun vil at alt skal være 
hundre prosent. Hele tiden. 

– Jeg har en egen evne til å 
bli veldig fiksert Jeg skal ikke 
gjøre noe halvveis. Jeg er vel-
dig nøye med ting. Det er som 
om jeg går inn i en boble, og 
glemmer meg litt bort. 

Hun er vel den klassiske 

«flink pike», innrømmer hun. 
Heldigvis har hun folk rundt seg 
som kan hente henne ned igjen. 

– Det er resultatet av et 
langt artistliv. Det blir litt sånn 
når du har et yrke som handler 
om å «please». 

Det hender en ytterst sjel-
den gang at hun setter på auto-
piloten når hun står på scenen. 
Når Torn eller Just missed the 
train fremføres for endte gang, 
og tankene svever inn i mid-
dagsplaner eller andre trivielle 
gjøremål. Et uoppmerksomt 
øyeblikk som plutselig gjør at 
hun mister kontrollen et par 
sekunder, og ramler ut av tek-
sten. Men det er sjelden hun 
tillater seg det, hun er perfek-
sjonist til fingerspissene.

– Er ikke alle det? 
Konkurransen er så stor. Vi 
må ha fullt fokus. Du er aldri 
bedre enn din siste konsert. 

Hun har fortsatt «tusen bal-
ler i luften». Det er alltid noen 
som skal planlegges, noe som 
skjer. Full gass syv dager i 
uken. Når du driver for deg 
selv må du holde hjulene i 
gang, hele tiden. Det blir far-
lig, forklarer hun.

– Jeg har vært forferdelig 
dårlig til å ta pauser. De er 
viktigere enn jeg har forstått.

AKUPUNKTUR
Etter en tøff og hektisk tid  
tidlig i våres, uten nødvendige 
pustepauser i hverdagen, sa 
kroppen til slutt stopp. 
Signalene var klare, hun  
begynte å huske dårlig. Sove 
dårlig. Hun tok seg fri i hele 
mai. Fikk litt tid alene. Litt tid 
med ektemann. Rivieraen. 
Vinsmaking i Italia. Men det 
var ikke bare, bare å slå av 
bryteren etter år med full gass.  

– Det tok fjorten dager før 
jeg skjønte at det var lov å  
legge hjernen på is.

Hun innser at hun må bevil-
ge seg noen pauser. Tid med 
de nærmeste, en tur i fjellet  
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TRYGGHET: – Lars er trygghet 
og ro. Han gjør at jeg ikke føler 
meg ensom og alene i livet, sier 
Trine.

INGEN STYLING: Trine er ikke 
redd for litt skitt under de lak
kerte neglene. I Indre Østfold er 
tilværelsen rensket for stylet hår, 
sminke og høye hæler.

eller i skogen, en tur i båten, 
tid sammen med bikkjene, en 
kaffe med venninnene.

– Eller bare sette meg ned 
og slappe av med en god bok. 
Eller se en film på TV, sovne 
på sofaen, lage et godt måltid 
fra en ny oppskrift, eller åpne 
en god flaske vin sammen 
med min bedre halvdel. 

Hun løper ikke dørene ned 
hos fastlegen. Akupunktøren 
derimot, har jevnlige besøk av 
artisten. Akupunktur har holdt 
henne oppe mang en gang, 
 og har hjulpet både fysisk og 
psykisk. Med unntak av den 
gangen på 90-tallet da hun  
dramatisk nok mistet stemmen, 
og følte at alt raste sammen, 
har hun aldri avlyst en konsert. 
The show must go on. Hun  
hiver innpå med ekstra av alt, 
og sørger for et besøk hos sin 
faste akupunktør, som hun har 
hatt siden han kurerte henne 
for migrene som barn, etter at 
moren hadde forsøkt de fleste 
muligheter innen skolemedisin.  

– Det er arrogant å tro at  
skolemedisin er løsningen på 
alt. 

– Går du aldri til legen?
– Hvis jeg brekker armen.
Hun smiler.

– Jeg har en fastlege som 
samarbeider med akupunktø-
ren min.

ER VEGANER
Hun er opptatt av sunnhet og 
riktig kosthold, men har på  
ingen måte kastet seg på en 
trend i matveien. Kjøtt har hun 
ikke spist siden 90-tallet. I fjor 
sluttet hun også å spise fisk. 

– Kostholdet mitt er hundre 
prosent plantebasert. Etter ett 
år som planteeter så ser jeg  
det nesten som litt primitivt å 
spise kjøtt. 

Det var motstanden mot 
kjøttindustrien som fikk henne 
til å slutte å spise kjøtt for godt 
over tyve år siden. Et program 

ET HUNDELIV: Trine 
og Joy nyter naturen.

Hva gjør du for å ta vare 
på kropp og psyke?  
Spiser riktig, mosjonerer 
passelig og får nok søvn. 

Hva er din beste  
egenskap?  
At jeg synger.

Hva er din dårlige  
samvittighet?  
Venner og familie. At jeg 
ikke får nok tid sammen 
med dem.

Hva er det modigste du 
har gjort?
Da jeg etter jordskjelv
katastrofen i Japan  
samlet norske artister til 
en solidaritetskonsert til 
ære for Japan, som er et 
stolt folk. Alt ble gjort i 
løpet av en uke, og kon
serten ble vist på TV2 
påfølgende lørdag.

Hva ler du av?
Jeg elsker å le. Av kome
dier og folk som klarer å 
imitere. Gode parodier. 

Når gråter du?
Når jeg blir sliten. Jeg er 
lettrørt. Og ekstra følsom 
for dyr. 

Hvis du kunne valgt et 
annet yrke?
Akkurat nå? Kokk,  
kanskje. Eller kanskje  
noe med omplassering  
av dyr. Veldedighet.

7 RASKE
TRINE REIN

Artist

om bestialske i slaktemetoder 
fikk henne til å fjerne kjøtt fra 
menyen bokstavelig talt over 
natten. I fjor fikk hun også 
nok av oppdrettsnæringen i 
fiskeindustrien, og kuttet også 
fisk over natten. 

– Jeg spiser ingenting som 
har med dyr å gjøre, kun plan-
tebasert.

Å være veganer har gjort 
mye godt for helsen. Hun har 
kvittet seg med allergier og 
kjenner at det gjør henne i 
stand til å takle en hektisk 
hverdag.

Å være veganer byr også på 
mange spennende prosjekter 
på kjøkkenet. Trine baker 
brød, rundstykker, kaker, 

HJEMMET HELSE UKE 35/17 7



JEG TENKER PÅ BESTEMOREN MIN, HVOR GLAD  
JEG VAR I HENNE. IKKE PÅ GRUNN AV HVORDAN HUN SÅ UT, 
MEN HVEM HUN VAR. HELT NATURLIG. HVORFOR I ALL VERDEN 
SKAL MAN FORSØKE Å SE YNGRE UT ENN DET MAN ER?

knekkebrød og lage sin egen 
«ost». Middagene tilpasses 
ulike kosthold hjemme hos  
ekteparet.

– Lars lager seg gjerne kjøtt 
eller fisk, så har vi vegan ved 
siden av.

Hun skeier ut innimellom. 
Henslengt på sofaen med en 
god krim eller en komedie. 
Med mørk sjokolade. 

– Sjokolade er min store  
utskeielse. 

Når hun er ute på konserter 
lager hun ofte mat hjemme og 
tar med på turne. For det er 
lettere å være hjemme når 
man er veganer, innrømmer 
hun. Men etter hvert har  
kokker rundt omkring blitt 
mer bevisste på at flere velger 
denne måten å leve på.

– Folk må spise som de vil. 
Men jeg tror mange hadde hatt 
veldig godt av en måned på 
grønnsaksuppe. 

LØPER MED HUNDEN
Hun er i vater når hun kommer 
hjem etter en konsert som har 
gått bra, og når hun føler at hun 
er à jour med gjøremål. Under 
mottoet «hvorfor utsette til i 
morgen, det du kan gjøre i 
dag» blir selv regningene betalt 
flere uker før forfall. Da er det 
deilig å gå en tur med hunden.

Hun har vokst opp med 
hund, sannsynligvis ingen 
ulempe når ektefellen har et 
dusin eller to i hundegården. 
Joy fikk hun i 2009. Den åtte 
år gamle Alaska-huskyen er 
nå en pensjonert trekkhund, 
og i dag en «hundre prosent 
innehund». Hun sørger for at 
matmor får nok mosjon og 
gode løpeturer i skogen. Men 
også yoga er viktig, hun har 
som regel med seg en egen  
yogamatte i kofferten når hun 
er på reise. Men hun er ingen 
fanatisk treningsnarkoman.

– Trening skal være lek, 
ikke stress. Jeg trener for å 
holde meg i form, for å klare å 
holde koken. Jeg trenger kon-
disjon for å være to timer på 
scenen. En stor del av jobben 
min er å holde seg i form. 
Man kan ikke la seg forfalle. 
Som artist er du ikke bare lyd, 
det visuelle er også viktig. 

I Indre Østfold er det visuelle 
mindre viktig. Her er tilværel-
sen betydelig rensket for stylet 
hår, sminke og høye hæler. Her 
har hun ingen problemer med å 
gå i butikken usminket og med 
joggebukse, forsikrer hun. 

– Det handler om å bli mo-
den. På 90-tallet turte jeg ikke 
å ta bussen engang ute å være 
stylet. 

EN SYK RETNING
Med årene har hun også fått litt 
lavere skuldre. Selv om det på 
ingen måte har vært enkelt at 

folk har en mening om deg. 
Sam tidig er det også en del av 
bransjen. Kanskje det hadde vært 
lettere om hun spilte gitar, og 
ikke var avhengig av stemmen?

– Kroppen min er instru-
mentet mitt. Jeg blir avbildet 
og filmet, målt og veid, forkla-
rer artisten selv.

Hun prøver å heve seg over 
det, til tross for et samfunn 
der terninger kastes, og Botox 
og plastikkirurgi er nærmest 
dagligdags i enkelte kretser.

– Det har tatt av i en veldig 
syk retning. Jeg håper ikke jeg 
kommer dit at jeg vil vurdere 
det. Jeg håper jeg eldes med 
verdighet. Jeg tenker på beste-
moren min, hvor glad jeg var i 
henne. Ikke på grunn av hvor-
dan hun så ut, men hvem hun 
var. Helt naturlig. Hvorfor i all 
verden skal man forsøke å se 
yngre ut enn det man er?

Den mentale treningen 
gjennomføres i pakt med na-
turen eller i en robåt som hun 
frakter på henger hele veien 
fra Indre Østfold til sjøen. De 
bor avsides, stille og landlig til 
ved Glomma, men etter man-
ge år på Nesodden er hun av-
hengig av sjø.

– Jeg elsker saltvann. Og jeg 
savner å være med ved sjøen. 

Da tar hun med seg Joy, telt, 
sovepose og liggeunderlag, og 
kanskje ektemannen, og ror ut 
der hun finner et passelig sted 
for å campe en natt eller tre. 
Sminke og hårlakk får hvile. 
Da kan hun savne fisk, i hvert 
fall opplevelsen av å fiske.  

– Det er så jeg vurderer å 
bare kaste ut snøret uten krok. •

hjemmet@egmont.com

DYREKJÆR: Det er ikke bare 
hunder som har funnet veien 
inn i Trines dyrehjerte. Også 
Haly, hesten til nabojenta, har 
fått plass. 

BÅTTUR: Når savnet etter salt
vann blir for stort, ror Trine ut 
der hun finner et passelig sted 
for å campe en natt eller tre.

BÅLKOS: Trine innser at 
hun må bevilge seg noen 
pauser innimellom slagene. 
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