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Christine Sagen Helgø: 
Gjenåpning av Hotell Atlantic 
Hotell Atlantic, 1. februar 2018 
 
Kjære alle sammen, 

• «Nå er drømmen i løpet av mindre enn to år 
blitt virkelighet!» Det skrev Haugesunds 
Dagblad da Hotell Atlantic åpnet i 1952. 

• Det samme har skjedd nå. Renoveringen har 
tatt 18 måneder, men nå er hotellet endelig 
gjenåpnet i ny drakt! 

• Hotell Atlantic er mer enn et hotell: 
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• For det første har Hotell Atlantic alltid vært et 
sted for både hotellgjester og byens 
innbyggere.  

• Her har mange av dere vært på julebord, spist 
middag, vært på konferanse, vært i bryllup, 
overnattet, innlosjert tilreisende eller bare 
vært innom for en drink – eller tre   

• Restauranten «FireLake» kommer helt sikkert 
også til å bli et nytt samlingssted for 
tilreisende og siddiser. 

• For det andre er dette hotellet en stor del av 
byens historie. Åpningen av hotellet hadde 
stor betydning for byens næringsliv. Plutselig 
kunne man innlosjere 200 istedenfor 65 på 
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det som da var «Norges mest moderne 
hotell». 

• Da VG (nasjonale medier) omtalte åpningen i 
1952 skrev de dette:  
«De, meget komfortable soveværelser kan ta 
imot opptil 200 gjester, og de som velger seg 
en suite for oppholdet, skal ikke engang 
mangle sitt eget lille kjøleskap. Etter hvert 
som gjestene finner seg til rette her vil de 
oppdage at hotellet også har et rasjonelt 
teknisk utstyr». 

• Nå kan Atlantic skilte med hele 365 
gjesterom, fortsatt kjøleskap på rommene og 
forhåpentligvis enda bedre «rasjonelt» 
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teknisk utstyr   
I tillegg har hotellet en fantastisk utsikt! 

• Under oppussingen fikk jeg faktisk være med 
på taket. Det var en luftig opplevelse hvor 
lederen av Næringsforeningen og jeg 
bokstavelig talt klamret oss til hverandre  

• For det tredje er Hotell Atlantic et hotell som 
promoterer Stavanger. 

• Designet gjenspeiler byens og hotellets 
historie gjennom valg av materialer, interiør 
og kunst.  
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• Det er blant annet hengt opp bilder av lokale 
kunstnere som Kjell Pahr Iversen og Reidar 
Berge.  

• Det nye interiøret har referanser til 50- og 60-
tallet med rette linjer, med moderne bruk av 
datidenes materialer og designutrykk. 

• Nesten en halv milliard er brukt på 
oppussingen. Det er ganske mye mer enn de 
«svimlende 9 millionene» hotellet kostet den 
gang ble det bygd. 

• Det er ingen tvil om at hotellet nå åpner på 
riktig tidspunkt. Aktiviteten er på vei opp i 
både oljeindustrien og andre næringer. 
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• Vi ser også at antall overnattinger i 
fritidsmarkedet øker.  

• Det håper vi kan bidra til å fylle hoteller som 
Atlantic igjen. 

• Til slutt vil jeg takke KLP, Backe Rogaland, 
Rezidor og Stavangerarkitektene LINK 
Arkitektur som har bidratt til denne 
totalrenoveringen og gitt hotellet et nytt løft. 

• Lykke til viere med driften! 
• Nå gjenstår det bare å ønske dere alle 

sammen en fortsatt fin kveld!  
 


