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Etter 100 år med samme eier er Hordaheimen solgt

Hordaheimen i C. Sundts gate er solgt. Foto: ANDERS KJØLEN

Av Katherine Ferguson
29. mars 2018, kl. 16:34 

– Positivt med nye eiere, sier hotellsjefen.
DEL




ANNONSE

Siden hotellet åpnet dørene for 100 år siden, i 1918, har Hordaheimen i C. Sundts gate vært eid av Bergen
ungdomslag Ervingen (tidligere Bondeungdomslaget i Bergen og Bondeungdomslaget Ervingen - se faktaboks
lenger nede i saken).
Nå er hotellet solgt til eiendomselskapet Midgard Gruppen AS, bekrefter hotellsjef Ann Rita Hovden.
– Vi ble kjøpt i forrige uke, sier hun når BA ringer tirsdag.

– Vil drive videre som før
Henrik Lund, en av eierne i Midgard Gruppen AS, forteller at de overtar hotellet om noen uker.
– Vi vil drive hotellet videre slik det gjøres i dag. Det er en langsiktig investering. Vi ser at det er konkurranse i
hotellmarkedet i Bergen, men har troen på at Hordaheimen skal være drivverdig på sikt, sier Lund til BA.
Hva de måtte ut med for hotellet, vil han ikke kommentere.
Les også: Overtok tre hoteller på to år
Les også: Slik blir nye Hotel Norge
Midgard Gruppen eier fra før næringseiendommer som Eidsvåg fabrikker, Kokstadveien 23, Sandslihaugen 10,
boliger i blant annet Skuteviksboder 16 og Konsul Børsgate 24-26 og tomter på Filefjell, Mongstad og
Endelausmarka. I tillegg har de eiendommer i Litauen.
Saken fortsetter under bildet

Hotellet er solgt til Midgard Gruppen AS. Foto: ANDERS KJØLEN

Lund ønsker ikke å si noe til BA om hvorfor de nå velger å gå inn i hotellbransjen.
Den andre eieren av Midgard Gruppen, Ståle Simonsen, ønsker ikke å kommentere kjøpet.
Saken fortsetter under faktaboksen.

HORDAHEIMEN

Bondeungdomslaget i Bergen og private andelseiere startet opp Hordaheimen i 1918 som et overnattingsog serveringssted for reisende til Bergen fra distriktene.
I 1918 var det 35 rom uten bad ved hotellet.
I dag har hotellet 88 hotellrom som er oppusset de siste tre årene.
I mars 2005 slo Bondeungdomslaget i Bergen og Bondeungdomslaget Ervingen seg sammen til Bergen
ungdomslag Ervingen.
Bondeungdomslaget Ervingen ble startet i 1900 for å gi landsungdom et sted å samles i Bergen.
Driften av Hordaheimen er skilt ut i et aksjeselskap, og hotellet er del av kjeden Best Western.
Hotellet har en samling av kunst og gamle møbler som er tatt vare på fra starten, blant annet bildet
«Heilage Olav på Hundorp» av Nils Bergslien som henger i Kaﬃstova.
Hordaheimen har nynorsk som forretningsspråk.
Kilde: Hordaheimen.no

– Godt tatt imot
Driften har vært skilt ut i et eget AS, og hotellet er tilknyttet kjeden Best Western, men Hordaheimen har holdt fast
ved tradisjoner.
Blant annet er nynorsk fortsatt forretningsspråket deres, og møbler fra den kjente treskjæreren Lars Kinsarvik går
igjen i hotellet.
Hordaheimen hadde i 2016 driftinntekter på nesten 23 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minussiden, cirka
-3,7 millioner kroner, ifølge Regnskapstall.no.
Hotellsjef Ann Rita Hovden forteller at både hun og de ansatte er positive til eierskiftet.
– Jeg har tatt en runde med de ansatte her, og alle har tatt godt imot nyheten. Vi har ikke fått noen signaler
fra den nye eieren om at det blir endringer ved Hordaheimen. Jeg synes det er veldig positivt å få inn en ny
og engasjert eier etter 100 år. Det blir positivt med nye ideer og friskt mot, sier hun til BA.

