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↑ Kristin Vassnes (til venstre) og Linda Ols-
rud i Søgne Home i showrommet med noen 
av varene de selger til gave- og interiørbutik-
ker. Foto: Gunnar Lier

2020 DN grafikk / Kilde: Brønnøysundregistrene
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Ganger gaselle

Kristin Vassnes (41)
Roger Vassnes (42)
Søgne i Kristiansand 
kommune
2011
12
Varehandel
Kristin Vassnes (50%) og 
Linda Olsrud Tallerud (50%)  
1

Søgne Home as
↓ Resultat siste fire år (mill. kroner)

Driftsinntekter 
Driftsresultat
Driftsmargin
Oms.-vekst
Omsetningsvekst 2016-2019

2019
11,7
2,1

17,9 %
36,0 %

2018
8,6
1,9

22,1 %
32,3 %

2017
6,5
1,5

23,1 %
62,5 %

2016
4,0
0,3

7,5 %

192,5 %

Gasellene står for 
over 80 prosent av 
stillingsveksten
●Nesten hele stillingsveksten 
i privat næringsliv skyldtes 
årets 3439 gaseller.

2020 DN grafikk / Kilde: Bisnode/SSB

*Total vekst i antall sysselsatte i privat sektor, 
når man trekker fra veksten i årets gaseller.

2019 2018 2017 2016
Antall 

Gaselleansatte

Stillingsvekst 

i gasellene

Stillingsvekst 

uten gasellene

81605

14138

3146

67467

10065

27526

57402

13284

9779

44118

10363

-16006

Fem kjappe
● Kristin Vassnes 
og Linda Olsrud Tallerud
↓ Eierne av Søgne Home as

2020 DN grafikk

1. Hva var ideen da dere startet?
– Vi ville skape et merkenavn innen 
interiørprodukter basert på tidløst design 
til en overkommelig pris som både kunne 
gøy, lønnsomt og samtidig gi oss en større 
grad av frihet enn en vanlig jobb. Men 
akkurat på det med fritid bommet vi på. 
2. Hva ville dere gjort annerledes hvis dere 
fikk gjort en ting om igjen?
– Vi burde utvilsomt ha ansatt folk mye 
tidligere.
3. Har dere lurt på om det er verdt strevet?
– Så absolutt. Mange ganger. Men ikke nå 
lenger. 
4. Hva har pandemien lært dere?
– Ar alt er veldig sårbart; at vi er helt 
avhengige av at alle ledd fungerer; fra 
fabrikker i Kina og India til transport og til 
at produktene selger bra hos våre 
forhandlere.
5. Hva ville dere gjort om dere ikke hadde 
startet denne bedriften?
– Det har også vi lurt på.

↑ Selv om det er kopper og porselen fra Kina bedriften selger mest av, satser 
Sögne Home også på tre- og skinnvarer produsert i India der bedriften også finan-
sierer driften av en skole i slummen. Foto: Gunnar Lier

↑ Kopper med tekst er Sögne 
Homes storselger.

fra Kina, samt tre- og skinnvarer fra India.
– Vi har en klisjéalarm som blir utløst

dersom tekstene på krusene blir for klis-
sete. Vi har ikke noe sånn som «verdens
beste mor» eller «hjem, kjære hjem». Men
heller «daddy cool» og «super mom». Eller
tekster fra poeten Trygve Skaug som «hysj
vær stille, hører du lyden av meg som heier
på deg». Og akkurat nå er en av bestsel-
gerne krus med teksten «jeg lover, jeg veit
det går over», forklarer Kristin Vassnes.

– Finnes det ingen grense for hvor mange
krus vi kan eie?

– Nei, tydeligvis ikke. Så tror jeg også det
er noe med at vi i disse koronatider har
behov for å gi hverandre en liten oppmerk-
somhet som viser at vi tenker på hverandre,
sier hun.

Fra bom stopp til rekordår
Det er ni år siden den spede begynnelsen
for Sögne Home i en uisolert låve like vest
for Søgne der printeren ofte frøs fast vin-
terstid.

– Det var tøft å holde seg fytende uten
egenkapital ut over det vi hadde puttet inn
i aksjekapital og uten at vi kunne ta ut noe
lønn. Det ble mye gratis arbeid og utrolig
mange dugnader for familie og venner. Vi lå
nesten alltid bak budsjett, men klarte å
styre kostnadene såpass at vi de feste
årene unngikk underskudd. Så brukte vi
det vi tjente til å kjøpe fere varer. Men i
lengden går det jo ikke å drive på den
måten, erkjenner Kristin Vassnes.

– Og vi to skulle ta oss av alt fra design,
salg, pakking og tømming av containere
selv. Samtidig skulle vi være kreative. Det
nytter ikke når du kun har tid til å være
kreativ mellom klokken to og fre på mor-
genen, legger Linda Olsrud Tallerud til.

Men så begynte det å løsne utover vinte-
ren 2017. Og siden har det bare gått én vei.
Bortsett fra i mars i år da pandemien slo
inn. Da var det bom stopp.

Handler om mer enn å tjene penger
– Det var skummelt. Da lurte vi på om
eventyret var over. Men utover våren og
sommeren løsnet det. Våre forhandlere,
som i all hovedsak er nisjebutikker innen
interiør, har hatt den beste sommeren
noensinne. Det betyr at også vi regner med
å vokse videre i år, sier Vassnes.

– Det er bare kjempegøy. Det er så vi må
klype oss i armen. Nå har vi et levedyktig
selskap der vi også kan ta ut lønn. Og vi har
to ansatte på lageret pluss fre-fem ekstra-
hjelper. Om det er noe vi har lært, er det at
vi burde ha hyret inn folk lenge før, sier Ols-
rud Tallerud.

Deler av omsetningen går til å fnansiere
en skole i slummen i India der også fabrik-
ken som leverer tre- og skinnprodukter lig-
ger.

– Ikke alt handler om å tjene mest mulig
penger; vi må også gjøre noe med hjertet.
Vi vil gi noe tilbake. Forbrukerne som kjø-
per våre produkter skal vite at vi er opptatt
av at de ansatte på fabrikkene i Kina og
India får den lønnen de skal ha, sier Vass-
nes.

– Hvor store skal dere bli?
– Vi har ikke noe mål om 100 millioner i

omsetning med masse ansatte, sykemel-
dinger og konfikter der vi selv ender opp
med å jobbe oss i hjel. Men vi begynner å
merke interesse også utenlands for kru-
sene. Vi har blant annet fre-fem forhand-
lere i Tyskland og tror vi kan få til mer der.
Om fem år har vi kanskje stabilisert oss
rundt 15–20 millioner. Det ville være ideelt,
mener Vassnes før Linda Olsrud Tallerud
litt småfau viser frem frmaets logo, ö-en,
som hun etter et impulsivt innfall fkk tato-
vert på håndleddet under en ferietur på
Mallorca.

– Det sier vel noe om lidenskapen for
bedriften, eller? ler hun.

harald.berglihn@dn.no
jonas.bakken@dn.no

↑ Linda Olsrud i Søgne Home har 
tatovert bedriftens logo, en Ö, på 
høyre håndledd.

↑ Kaffe med hilsen og bedriftens 
logo, en Ö, fra Søgne Home.
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