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Kopi frå Trønder-Avisa 12. november 2019
Grand Hotell i Steinkjer er 70 år og markerer dobbeltjubileum.

Feirer 100 år med uavbrutt hotelldrift

DIREKTØREN: STIG Y. LARSEN HAR VÆRT DIREKTØR VED QUALITY GRAND HOTELL SIDEN 1995. DIREKTØREN: STIG Y. LARSEN HAR VÆRT DIREKTØR VED QUALITY GRAND HOTELL
SIDEN 1995.

Quality Hotel Grand i Steinkjer feirer 100 år med sammenhengende hotelldrift. Samtidig er det 70 år siden åpningen av dagens hotell.
Jon Åge Fiskum

STEINKJER: Det er 100 år siden daværende Langlies Hotell ble solgt til A/S Bondeheimen og byttet navn til Grand Hotell.
I april 1940 ble Steinkjer sentrum og Grand Hotell lagt i ruiner av tyske bombefly og i krigsårene 1940–45 og fram til 1949 var hotellet lokalisert i en brakke i
Kirkegata som er dagens Ogndalsvegen.
Etter krigen fikk Grand Hotel tomt i Kongens gate 37 og dagens hotell ble bygget i regi av L/L Grand Hotell/Inntrøndelag Ungdomssamlag. Byggekostnadene
var for den tid et «svimlende» høyt beløp på 2,5 millioner kroner. Nyhotellet ble åpnet 10. november 1949 og besto av to fløyer med inngang mot Kongens
gate. Hovedbygget ble tegnet av arkitekt Sverre Olsen, mens arkitekt Odd Hage fra Steinkjer tegnet tilbygget som ble reist i 1978.
Under utbyggingen i 1978 fikk hotellet en ny fløy i fem etasjer med 36 rom. Hovedinngangen ble også flyttet til dagens plassering. Ti år senere ble det bygd på
en fløy i to etasjer og 30 rom. Og hotellet fikk en bru mellom fløyene. Realinvest AS kjøpte hotelleiendommen i 2005 og gjennomførte en betydelig
oppgradering som sto ferdig til Steinkjers byjubileum i 2007.
Stig Y. Larsen, som har vært direktør ved hotellet siden 1995, sier at det er gjort flere renoveringer av hotellrom de senere årene og ytterligere fornyelser står
for tur i 2020. Larsen sier at det dreier seg om full renovering av ti hotellrom
Oppegående og sprek
– Vi er en oppegående og sprek jubilant, sier Larsen.
Han sier at hotellet har markert jubileumsåret på forskjellig vis, med eiere og for ansatte mandag kveld. Larsen forteller at Erling Koldaas er i gang med å
skrive historien til hotellet.
Quality Grand Hotell i Steinkjer er i dag det største hotellet nord i nye Trøndelag med 113 rom og konferansekapasitet til 350 personer. Årlig omsetning er på
ca. 38 millioner kroner, og hotellet har rundt 40 ansatte med ekstrahjelper.

Ifølge Steinkjerleksikonet har Steinkjer har hatt to Langlies hotell. Ett ved torget i perioden 1887 til 1903 og ett i Søndre gate i perioden 1902 til 1919.
I 1887 kjøpte Andreas Langlie Erik Moes bygård ved torget. Gården ble ombygd til hotell og to butikker og med kaffebrenneri i kjelleren.
I 1898 solgte Langlie hele anlegget til Heinrich Bade som fortsatte hotellvirksomheten under navnet Langlies Hotell. Hotellet gikk med i den store
Sørsiabrannen i 1900.
Ny hotellbygning i Øvre Elvegata sto ferdig i 1903 og ble umiddelbart solgt til Ludvig B. Sæther. Sæther drev Grand hotell i andre etasje og ølsalg i kjelleren,
mens første etasje ble leid ut til butikkdrift. Sæther avviklet Grand Hotell i 1918 og solgte bygården til Rolf Hansen.
Etter Sørsiabrannen i 1900 kjøpte Andreas Langlie tomt i Søndre gate og bygde og etablerte Langlies hotell i 1902. I 1916 ble hotellet solgt til Håpnes som
drev hotellet i tre år. I 1919 ble hotellet solgt til AS Bondeheimen som fortsatte hotelldriften under navnet Grand hotell.

Slik såg det ut Langli Hotell som vart bygd opp i 1902 etter bybrannen i 1900. Dette hotellet vart kjøpt av
Bondeheimen og Inntrøndelag Ungdomssamlag i 1902 og skifta da namn til Grand hotell. Brann ned saman med resten av byen ved tyskarane si bombing 21. april 1940. Bygd opp igjen av Bondeheimen/IU etter krigen. Ca 1985
vart det selt til Thilertfamilien v/Bjørn Thilert. IU dreiv altså hotellet i ca 65 år av desse hundre åra.

