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Atlantic i ny drakt er fullt på høyde med det beste i utlandet – akkurat som da hotellet åpnet dørene i mai 1952.
c ANDERS MINGE

Et hjem for oss, et hjem for deg
Mamma med den eneste sigaretten
hun noensinne har røykt.
Stiv av skrekk og med vannkjemmet hår
danset jeg, iført hvite hansker, med fine Nina.
Oldefar fikk Kongens fortjenstmedalje
festet til brystet av ordfører Jan Johnsen.
I den store salen ble jeg for første gang
kysset av en jente.
Jeg satt på skuldrene til far min og
så Viking-spillerne feire gull.
En rasende rikskjendis viftet
med pekefingeren under nesen min og
ropte «vet du ikke hvem jeg er?»

Harald Birkevold
harald.birkevold@aftenbladet.no

Å

pningen av Atlantic
Hotel markerte starten på slutten for Stavanger som filleby. Da
hotellet åpnet i 1952
trakk byens spissborgerskap et lettelsens sukk. Endelig – endelig! – kunne de som hadde fått det til
her i livet, møtes i egnede omgivelser.
Styreformann, både for planleggingsfasen og i årene etter åpningen, var skipsreder Sigval Bergesen. Med seg i styret
hadde han en annen reder, Thorolf Smedvig, som skulle ta over som styreformann
ved Bergesens bortgang i 1965. I styret var
også Frithjof R. Bjelland, sønn av hermetikk-kongen Christian og far til dagens investor ved samme navn.
«Det er grunn til å glede og fryde seg
over at det mål som byen i fellesskap er
gått inn for, er nådd», sa styreformann
Bergesen da flagget gikk til topps på Atlantic for første gang, mandag 12. mai
1952.

Kampen mot Bergen
Enken etter Thorolf Smedvig, Nora, fortalte levende og morsomt om Atlantic i
et intervju i Aftenbladet 16. september
2000.
«Vi trengte et sted som var litt elegant.
Vi hadde jo Victoria, men det var et gammelt hotell. Stavanger var en by som lå
helt i dødvannet, en hemmet by. Det ble
en forståelse for å hjelpe til for at Stavanger skulle komme mer fram og ikke være
så dominert av Bergen», sa Nora Smedvig.

Rivaliseringen med Bergen var altså
en viktig motivasjon for en dugnad mellom politikere og næringsliv i Stavanger.
Da som nå. Atlantic skulle betjene gjester som kom til Stavanger med Sørlandsbanen, og ikke minst med flyvemaskiner
som nå kunne lande på Stavanger lufthavn, Sola. En av landets mest moderne
lufthavner, om ikke den mest moderne.
Oljen, som skulle mangedoble formuene til familiene Smedvig, Bergesen og
Bjelland, lå foreløpig helt i skjul der ute
under havbunnen, men det var noe på
gang. Krigen hadde ikke vært over i mer
enn sju korte år. Men nå skulle byen opp
og fram.
Det føltes riktig å kaste seg inn i dansen.
Vettskremte kelnere
Tidligere var det i grunnen bare i Klubben - uttalt Klobben - at de bedrestilte
kunne gå og danse. Men Klobben i Kleivå var i grunnen mest for herrene. Atlantic, noen meter lenger nede, ble fruenes
arena. Der kunne de også hvile føttene etter lørdagshandelen og drikke te og spise
smørbrød - nå kalt sandwicher - stramt
servert av vettskremte lokale kelnere som
ute av syne ble sparket i rompa og dratt i
ørene av utenlandske kjøkkensjefer med
iltert lynne - som den legendariske, franske Roger Violet – han som aldri vasket
stekepannene. Han bare tørket dem med
fersk loff mens han slet med å banke inn i
kelnerne den korrekte uttalen av biffstykket chateaubriand.

Legendariske fester, blant annet med
teatersjef Clas Gill ved Rogaland Teater i
en ledende rolle. Gill, som kunne briste
i gråt hvis han ble servert et godt måltid
mat. En gang havnet han i slagsmål med
en svirebror, de rullet ned trappene fra
Baren, sloss videre ute på fortauet. Noen
kvinner tok grep og fikk den rasende Gill
inn i en drosje. Kjørte ham hjem og la ham
i hvilestilling i en sofa. Han våknet neste
morgen og ropte, men håp i stemmen:
Drepte jeg ham?
Da Atlantic til slutt stengte dørene for
omfattende oppgradering, var Stavanger
en ganske annen by enn i 1952. Hotellet
var slitent. Gjester med trang til det siste
i design og komfort kunne velge bort Atlantic, noe de også gjorde.
Turist i egen by
Radisson-kjeden har tilsynelatende ikke
spart på noe, for det beinharde markedet
i oljebyen krever at man må skille seg ut
for å bli lagt merke til. Husk at hotellkonge Petter Stordalens ord om «blod i gatene» først og fremst handlet om stortapene oljeprisfallet påførte – og påfører – den
overetablerte hotellbransjen.
Over hele Stavanger har nye hoteller
åpnet de siste ti årene. Nå har Atlantic,
dronningen, tatt opp konkurransen igjen.
Da jeg sjekket inn onsdag ettermiddag,
etter at jeg lettere forvirret hadde lett etter
inngangen der den alltid pleide å være,
men som nå er flyttet en bit sørover, gikk
det opp for meg at dette ble en slags debut. Jeg har aldri i mitt liv overnattet på
hotell i egen by.

For et lite tillegg i prisen blir dette utsikten din.
c ANDERS MINGE

Baronens seng.
c FREDRIK REFVEM

Nora Smedvig, som var gift med skipsreder Thorolf Smedvig,
fortalte i september 2000 til Aftenbladet om hvor vidunderlig det
var da Atlantic åpnet dørene. Endelig hadde byen fått
et sted man kunne gå og danse!

Tidens elv
Likevel alle disse minnene om Atlantic:

→
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Atlantic gjennom tidene

Faksimile fra Aftenbladet desember 1950.

yy
1945: Grand Hotel brenner, og dermed er
antall hotellsenger i Stavanger nede i 45.
yy
1947: Jernbaneveien 1 blir kjøpt av
kommunen, som selger videre til komiteen
bak Atlantic med skipsreder Sigval Bergesen
i spissen. Kommunen blir medaksjonær
i Atlantic.

yy
1950: Byggingen av hotellet begynner.
yy
1952: Høytidelig åpning 13. mai, åpnes
for gjester to dager seinere.
yy
1955: Mortepumpen restaurant åpner.
yy
1961: Atlantic Hall innvies, byens elegante
storstue.
yy
1965: Sigval Bergesen går bort. Thorolf
Smedvig tar over som styrets formann.
yy
1968: Nybygget innvies.
yy
1970: Cobra Key Club åpner dørene, og
endrer nattelivet i Stavanger.
yy
1971: Atlantic blir en del av SAS-hotellene
under navnet SAS Royal Atlantic.
yy
1978: Café Alexander, Alliken på
folkemunne, legges ned og erstattes med
Grillen.
yy
1981: Grillen avvikles, blir café igjen.
Det skal være stil på Atlantic. Her resepsjonen nå og før.

Sammen med blant annet Domkirken, Breiavatnet, Torget og Valbergstårnet er Atlantic nå en del av Stavangers sjel.

c FREDRIK REFVEM/UKJENT

c ANDERS MINGE

natten forsvant inn i en taxi sammen
med sin tidligere ungdomsskolelærerinne. 1992.
yy
Alexander Pub, i trappa: Den feirede
skuespilleren som går amok på grunn
av en innbilt fornærmelse. Han ropte
faktisk «vet du ikke hvem jeg er?».
De proffe bartenderne, de har sett alt
og hørt alt. Glattet over. Han drakk
videre med begge hender, hadde
blitt nektet alle andre steder. Alliken.
Alkisen, sa noen. 1999.
yy
Baren: En gjeng sosialt overrislede
mannfolk i dress synger «Eg e fydde
på Straen, eg». Noen av dem har fortsatt plastkortet fra ONS rundt halsen.
Som om en eneste av dem har den
minste personlige erfaring med den
stygge fattigdommen som sangen
glorifiserer. 2007.
Kun det beste
Atlantic Hotel. Intet annet hotell i denne byen får den grad av redaksjonell oppmerksomhet, alle disse hundretusener i
reklameverdi som ytes helt gratis. Hvorfor? Fordi Atlantic, som Domkirken, som
Breiavatnet, som Gamle Stavanger, som
Valbergtårnet og Vålandspipa, som Aftenbladet selv, markerer vår identitet?
I dag, på rommet mitt i 10. etasje med
utsikt mot Breiavatnet og Domkirken og
fjellene i Ryfylke, et rom med utsikt som
jeg, det vil si Aftenbladet, har betalt ekstra for, slår jeg fast at Atlantic i ny drakt
har blitt veldig fint. Fullt på høyde med
det beste i utlandet. Slik sett fyller det den
samme funksjon som den gangen i 1952,
men i et helt annet konkurransebilde.
To kopper svart kaffe i baren koster 98
kroner. Tips er frivillig. Koppene er fine.

Kaffen er god. Den kan nytes i stoler ved
vinduene ut mot Olav den femtes gate og
Breiavatnet. Stolene er ikke billige. De
er gode å sitte i. Jeg skriver dette i en av
dem. Wifien er gratis og krever ikke passord. Alt virker. Rommet har en tilsynelatende utmerket seng. Jeg vet allerede nå
at jeg kommer til å spise for mye til frokost. Speilegg, trolig. Restauranten åpner
ikke ennå, det skjer først i januar, men
de har allerede biff. Til lunsj spiste jeg
ramen-nudler i en varmende suppe med

koriander, med et perfekt, halvt bløtt egg
og ristet brød. Crème brûlée etterpå. Til
middag en grillet entrecôte med sopp og
potetchips. Husets vin. Sengen var stor
og rommet var stille. Bussene gled lydløst forbi i mørket der nede. Svanene på
Breiavatnet sov med hodet under vingen.
Det er uhyre lett å bo her. De ansatte
er vennlige og litt unnskyldende. Det er
en soft start, sier de, på engelsk og norsk.
Den egentlige åpningen er 1. februar.
Stavanger det er ingen filleby. Fallera.

Dronning Elizabeth, kong Olav og ordfører Arne Rettedal
spaserer fra Atlantic Hotel til Torget og hilser på barn og
voksne i 1981.
c JONAS HAARR FRIESTAD

yy
1983: Hotellet går ut av SAS-kjeden.

c EGIL ERIKSSON

yy
Sigaretten: Jeg ser for meg mamma,
19 år gammel, der hun sitter på Cafe
Alexander med livets eneste mentolsigarett, i en kjole hun nesten helt
sikkert har sydd selv. Hvem tenner
den for henne? 1960.
yy
Bildet: Oldefar, sløydlæreren og
hedersmannen Knut M. Birkevold,
med Kongens fortjenstmedalje. Han
fortjente den ikke noe mer enn de
andre som hadde jobbet med feriekoloniene, mente han. Han krevde
å bli sitert på det, i Aftenbladet.
Men han tok selvsagt godt vare på
den medaljen. Det var på Atlantic at
ordfører Jan Johnsen festet den til
brystet hans, foran familien og
0inviterte gjester. 1962.
yy
Far min, på skuldrene hans, slik at jeg
skulle kunne se dem: Viking-spillerne
som kom ut av bussen foran Atlantic,
som gikk inn på Atlantic for å feire.
Men vi feiret med dem, fra utsiden.
På Atlantic. Utenfor Atlantic. 1972.
1973. 1974. 1975.
yy
Skrittet inn i det ukjente: Danseskolen til Liv Margrethe Rød. Sal D.
Nina i klassen. Det å skulle by opp,
bukke, vente med vannkjemmet hår.
Hanskene, de velsignede hanskene
som skjulte mine dampende håndflater. Aldri så ensom som da, aldri så
innlemmet i et fellesskap. 1982.
yy
Skoleballet i Atlantic Hall: Det plutselige, vidunderlige og totalt overraskende kysset der. Da vi så hverandre
igjen på mandagen, lot vi som i
ingenting. Alt var selvsagt forandret.
1984.
yy
Cobra nattklubb: Kompisen som
fikk evig legendestatus da han utpå

Oldefar. Medaljen fikk han selvsagt utdelt på Atlantic.

Atlantic er rett og slett verdens navle, i alle fall ifølge dette kartet fra 1950-tallet.

yy
1984: Alexander Pub åpner i trappa der
Restaurationen holdt til. Café Ajax åpner der
Cafe Alexander holdt til, og skifter igjen navn
til After Six året etter.
yy
1985: Kommunen selger sine 22,3 prosent
av aksjene.
yy
1996: Radisson SAS tar igjen over driften av
hotellet.
y2004:
y
Cobra
legges ned.
y2018:
y
Hotellet
gjenåpnes offisielt
1. februar etter
en omfattende
oppgradering.

