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NÅ VIL SÖGNE HOME 
EROBRE TYSKLAND

Salget av koppene til Sögne Home vil ingen ende ta.  
Nå sikter de seg inn mot det tyske markedet. 

TEKST: Janne Birgitte Prestvold

REPORTASJE
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– Målet i 2021 er å etablere oss i Tyskland, forteller 
Linda Olsrud Tallerud (48) og Kristin Vassnes (41). 

Kvinnene bak merkevaren Sögne Home sitter i et 
lunt og lekkert innredet showroom på Høllen Vest og 
drikker kaffe av hver sin signaturkopp. 

– Det er ikke alltid det ser sånn ut her. Før helga 
var det fullt av varer, det sto pall på pall her, sier Kris-
tin Vassnes. 

Porselen, og først og fremst koppene med tekst 
på, står for om lag tre fjerdedeler av omsetningen til 
Søgne-bedriften. 

– Koppene er melk og brød, det er de som bærer 
oss. Vi begynte med seks ulike tekster, nå er det over 
70 forskjellige, forteller Linda Olsrud Tallerud. 

TREDOBLET INNTEKTENE 
Fra den spede oppstarten i en trekkfull låve i 2011, 
gjennom årevis med dugnadsarbeid og mil etter mil 
på veien til forhandlere og utsalgssteder over hele 

landet, begynner de endelig å kunne høste fruktene 
av innsatsen. 

Nylig ble Sögne Home trukket fram som såkalt Ga-
sellebedrift av Dagens Næringsliv, etter å ha tredoblet 
inntektene de siste fire årene. 

Fjorårets omsetning var på 11,6 millioner kroner, 
med et driftsresultat på 2,1 millioner kroner. 

Produktene, som også består av trevarer, posters, 
kaffe og servietter, selges fra 300 butikker i Norge, 
og nå sikter de seg altså inn på det tyske markedet. 

– Det bor sykt mange mennesker der, ler Kristin 
Vassnes.

– Vi får skaffe oss en bobil og kjøre rundt og banke 
på dører, repliserer Linda Olsrud Tallerud.

– Skal tekstene oversettes til tysk?
– Vi har allerede én som selges der, med «pause» 

på, det funker. 
For fire år siden ble tre gründere til to, da Wibeke 

Klungland trakk seg ut. Nå eier Tallerud og Vassnes 

halvparten hver. 
– Vi tenkte også på å slutte da. Vi balanserte så vidt 

på budsjettet hele tiden, og jeg hadde to jobber for å 
overleve, forteller Tallerud. 

– Vi holdt på i flere år uten å tjene noen ting og kom 
til et punkt der vi ikke kunne leve sånn lenger. Da Wi-
beke sluttet var det litt sånn at nå må det gå eller så 
kan vi ikke mer. Det tok mye lengre tid enn vi trodde 
å etablere en merkevare, forklarer Vassnes. 

I 2017 snudde det, og pilene begynte å peke oppover. 
– Hva var omdreiningspunktet?

KOPPER MED POESI
– Jeg kan ikke sette fingeren på akkurat hva som skjed-
de, men folk fikk øynene opp for koppene. Det gikk 
fra «har dere noen krus» til «å, er det dere som har 
de krusene». Vi hadde lurt på å slutte med dem, vi 
trodde folk kanskje var lei av kopper med tekst på, 
sier Linda Olsrud Tallerud. 

Kristin Vassnes 
og Linda Olsrud 
Tallerud med de 
karakteristiske 
krusene med 
tekst på fra 
Sögne Home. 
FOTO: KJARTAN 
BJELLAND
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FAKTA

Gasellebedriftene  
i Dagens Næringsliv

• En gasellebedrift er en rasktvoksende, 
lønnsom norsk bedrift. 

• Dagens Næringsliv har siden 2003 kå-
ret og presentert norske Gasellebedrif-
ter i samarbeid med det som nå heter 
Bisnode Credit as. 

• Det kåres en nasjonal vinner og vinne-
re i alle landets fylker. 

• Dette er kriteriene: Levert godkjen-
te regnskaper. Minst doblet omsetnin-
gen over fire år. Omsetning på over én 
million kroner første år. Positivt sam-
let driftsresultat. Unngått negativ vekst. 
Vært aksjeselskap.

I stedet strømmet bestillingene inn, og de etabler-
te et samarbeid med poeten Trygve Skaug.

– Vi ba om hans favorittord, og fikk «velfortjent», 
forteller hun. 

Koppen med hans «Jeg lover jeg veit det går over» 
er blitt en trøst i pandemien. 

– Den har solgt kjempebra. Vi har vært ekstremt 
heldige i år. Blant kundene er bedrifter som ønsker å 
takke ansatte for innsatsen i et spesielt år, og bestiller 
krus med «velfortjent» på, sier Linda Olsrud Tallerud. 

Fra oktober til desember vil 140.000 kopper ha an-
kommet de tre etasjene med lagerplass. I januar ven-
ter de 56.000 nye. 

– Vi kan nesten ikke få skaffet nok, og opplever 
fraktproblemer fordi så mange konteinere går til å 
frakte smittevernutstyr. 

Når det er store topper med mye varer, som nå, lei-
er de inn ekstrahjelper til lagerarbeidet. 

Først i fjor gikk de til sin første ansettelse, og har 
kun tre faste årsverk inkludert de to gründerne selv. 

– Vi ventet altfor lenge med å ansette folk, slår Lin-
da Olsrud Tallerud fast. 

– Vi lastet arbeidsmengden på oss selv i altfor man-

ge år. Det er skummelt å ha ansvar for ansatte når 
du ikke vet om du har nok til egen inntekt, sier Kris-
tin Vassnes. 

DRØMTE OM MER FRITID 
Neste år er det ti år siden de startet opp. 

– Hva har det kostet?
– Litt slitne kropper. Det er trygt og godt å ha kon-

trollen sjøl, og gi kundene tett oppfølging. Men når 
det tar av og alt bare øker på, blir det altoppsluken-
de. Jobb og fritid går i ett. Jeg elsker jo det jeg holder 
på med, så det er ikke lett å la være, sier Linda Ols-
rud Tallerud. 

Hun ler: – Vi startet dette for å få mer fritid. Der 
bomma vi!

– Vi styrer dagen sjøl, men har ikke fått mer fritid. 
Den største utfordringen for meg har vært å våge å 
skru av, og å sette grenser. Men vi har det så utrolig 
gøy og samarbeider ekstremt godt, supplerer Kris-
tin Vassnes. 

Til våren lanserer de en ny kolleksjon, døpt «Naust». 
– Det er litt tilbake til der vi startet, med maritime 

produkter.  ▪

I fjor omsatte bedriften for 11,6 millioner kroner. Koppene med tekst på står for to tredjedeler av omsetningen og er dermed den viktigste bærebjelken for bedriften. 
FOTO: KJARTAN BJELLAND

Sögne Home ble startet i 2011 av de tre kollegaene Linda Olsrud, Wibeke Klungland og 
Kristin Vassnes, som hadde jobbet sammen i interiørbutikk. Wibeke Klungland er nå ute av 
virksomheten.  

Koppene med tekster av Trygve Skaug er blitt en populær vennegave, som en trøst i et 
koronanedstengt samfunn. FOTO: KJARTAN BJELLAND
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