
S ögne Home designer og lager 
kopper, skåler, fat og interi-
ørartikler og er kanskje mest 
kjent for krusene med små si-
tater, men de er ikke de eneste 
som har kommet på den ide-

en. Hvordan kunne dere ha troa på at dette 
skulle gå bra?

– Det lurer vi også på, men vi hadde friskt 
pågangsmot og ante i grunnen ikke hva vi 
gikk til. Vi hadde heller aldri noe mål om 
å bli store, og var mest opptatt av å skape 
vår egen arbeidsplass. Opprinnelige var vi 
tre gründere, nå er det bare Kristin og jeg, 
men vi var alle travle småbarnsforeldre på 
den tiden og litt lei av å henge i stroppen 
tidsmessig. Vårt sterkeste ønske var å ska-
pe noe, og samtidig få mulighet til å være 
vår egen sjef og styre tiden selv, sier Linda.

Dere sa opp faste jobber i en interiørbutikk 
og hadde ingen erfaring fra design eller pro-
duksjon. Har det vært mest gøy eller slitsomt?

– Begge deler. Utrolig krevende, men også 
veldig gøy! Vi har vært på nippet til å gi opp 
noen ganger, og vi måtte virkelig ta en fot i 
bakken da vi gikk fra å være tre til to eiere. 

Det har vært perioder hvor vi ikke har visst 
om vi ville klare å betale regningene, og det 
gikk mange år før vi klarte å ta ut noe særlig 
med lønn. Det har kostet krefter, men i dag 
er vi glade for at vi orket å stå på gjennom 
den tøffeste perioden, sier Kristin.

Hva har dere lært mest av i disse årene? 
– Viktigheten av å begrense seg og innse 

at det ikke alltid er lurest å gjøre alt selv! 
Siden vi har det så gøy på jobb er det fort å 
glemme at det faktisk kan bli for mye. Jeg 
er veldig dårlig til å sette grenser, og min 
kropp har rett og slett sagt stopp i perioder. 
Selv om en på mange måter kan styre ar-
beidsdagen selv, er det nok mange gründere 
som kjenner seg igjen i at det fort blir mer 
jobbing enn som vanlig ansatt, sier Kristin.

– Vi har vært veldig kostnadsbevisste og 
derfor har vi gjort alle oppgaver selv. Fle-
re ganger har jeg dratt ned for å tømme en 
container som har kommet med varer selv 
om det har vært helg eller ferie, og så har 
jeg møtt Kristin som har tenkt akkurat det 
samme. Det er først nylig at vi har våget å 
ansette hjelp på lageret, men vi burde ha 
gjort det før, sier Linda.

Mange gründere har snublet litt, har de-
re gjort noen tabber eller har det skjedd noe 
dere kan le av i dag? 

– Huff, ja, en gang fikk vi et stort parti 
med servietter som luktet parafin. En an-
nen gang fikk vi et lass med dørmatter som 
var i så dårlig kvalitet at de ramlet fra hver-
andre. Vi hadde tenkt å selge dem billig, 

men fant ut at vi ikke kunne bli assosiert 
med dårlig kvalitet. Produsentene våre er 
i Østen, og det kan være litt språk- og kom-
munikasjonsutfordringer innimellom. Mye 
beror nok på misforståelser, men vi har jo 
tapt litt penger på det, sier Kristin.

- Vi glemmer heller ikke da vi fikk 9000 
glass med duftlys hvor stearinen var spru-

tet opp langs kanten. Da satte vi familiene 
i sving for å vaske og gni av stearinen slik 
at det ble rent og salgbart, og deretter klis-
tret vi på etikettene. Barna våre satt foran 
tv-en i dagevis mens de vasket og gnikket, 
ler Linda.

Med slike erfaringer har dere kanskje også 
noen gründertips å dele til andre?

– Vi var nøkterne og brukte ikke mer pen-
ger enn vi hadde i starten, og vi hadde hel-
ler ingen investorer som vi måtte tilfreds-
stille. Vi startet med våre egne sparepenger 
og har bygget stein på stein, og det var nok 
smart. Men det har vært smalhans, og det 
er bare de siste årene vi har tatt oss råd til 
to enkeltrom på hotell når vi har besøkt 
samarbeidspartnerne i Østen, sier Linda.

– Det har blitt mye billig MacDonalds og 
medbrakte knekkebrød på messer og reiser. 
De første årene var også lageret vårt på en 
låve hvor vi måtte stå i termodress å pak-
ke varer. Den nøkternheten har lønnet seg, 
og det er først de siste årene at vi har tjent 
penger. Men det er smart å kjøpe hjelp før 
det går på helsa løs, sier Kristin.

Apropos helsa, hvordan klarer dere å ta 

vare på den fysiske og mentale helsa? 
– Kristin er sykt sprek! Jeg er i den andre 

enden av skalaen, men jeg har tre hunder 
og liker å gå på tur med dem. Men jeg må 
ikke løpe en tur for å klarne hodet, da had-
de jeg nok besvimt. Både familien og legen 
mener jeg må begynne å trene, men det er 
dørgende kjedelig. I et lyst øyeblikk i slut-
ten av desember et år, kjøpte mannen min 
og jeg et årsabonnement til hverandre på 
et treningssenter. Vi brukte det aldri.

Absolutt aldri?
– Nei, det var penger rett ut av vinduet, 

kan du si. Jeg kobler mye bedre av med å 
stulle og stelle hjemme. Vi har syv barn og 
barnebarn til sammen, så det er alltid folk 
hjemme, og jeg elsker det sosiale rundt å 
lage og spise småretter. Jeg er dessverre 
altfor glad i all mulig god mat.

Her er dere ulike, Kristin? 
– Jeg har også hunder som jeg er på tur 

med, men jeg pleier gjerne å løpe med dem. 
Løpingen er min måte å koble av på, og også 
den måten jeg henter krefter på. Det hender 
jeg får beskjed hjemme om at jeg må kom-
me meg ut på løpetur hvis jeg er litt sliten 

eller kort i lunta. De turene betyr så mye at 
jeg heller prioriterer dem foran for eksem-
pel syforening med venninner. Jeg har opp-
levd å brenne lyset i begge ender, og det er 
ikke til å legge skjul på at gründerlivet har 
gått på helsa løs, så nå øver jeg meg på å pri-
oritere de tingene som er bra for meg, og 
med årene har nok både Linda og jeg inn-
sett viktigheten av å sove nok.

Men nå har dere ansatt litt hjelp og de-
re har begynt å tjene penger, hvordan kjen-
nes det?

– Fantastisk bra – og det var i grevens tid. 
Det har vært en øyeåpner for oss begge å 
erkjenne at det lønner seg å ansette noen 
som er bedre enn oss på enkelte ting. De 
bruker også kortere tid enn oss, og dermed 
frigjør vi tid som vi heller kan bruke på pro-
duktutvikling, salg og kontakt med kunder 
og produsenter, som jo er det vi liker best.
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 ● I denne spalten blir vi bedre kjent med lokale personer som jobber innenfor bolig og eiendom, 

arkitektur, design og interiør. Tips oss gjerne om aktuelle kandidater du har lyst til å lese om.
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– Vi ante ikke 
hva vi gikk til 

Sögne Home har produsert interiørvarer i 10 år, og har 
rukket å bli et solid merkenavn. Men veien dit har kostet 
gründerne Linda Olsrud Tallerud og Kristin Vassnes 
både penger, svette og tårer, og de innrømmer at det er et 
par ting de kanskje burde gjort annerledes.

Fakta
LINDA OLSRUD TALLERUD OG KRISTIN VASSNES

 ●Linda Olsrud Tallerud

 ●Alder: 48 år

 ●Yrke: Selvstendig næringsdrivende

 ●Familie: Gift med Dag, fire barn, 

tre bonusbarn, to barnebarn og to 

hunder

 ●Bor: Søgne

 ●Kristin Vassnes

 ●Alder: 42 år

 ●Yrke: Selvstendig næringsdrivende

 ●Familie: Gift med Roger, tre barn, 

to hunder, tre kaniner og åtte høner

 ●Bor: Søgne

– De første årene var lageret 

vårt på en låve hvor vi måtte stå 

i termodress å pakke varer.  
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