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Først litt om hvem vi er 

2

Kristian A. Adolfsen

Storebror

Roger Adolfsen

Lillebror

• Brødre fra Ainnes (Andenes) på Andøya

• Flyttet til Oslo i henholdsvis 1982 og 1984, men er selvsagt fortsatt ekte Ainnesværinger

• Begge er siviløkonomer fra BI og har en MBA fra University of Wisconsin, Madison, USA

• Startet vårt første firma (enkeltmannsforetak) under studetiden – hvert sitt regnskapsbyrå

• Startet vår første aksjeselskap, Merkantilt Institutt AS, sammen med Per Omar Jonsen i 1987



Adolfsen Group

3

• Adolfsen Group er ikke et selskap eller konsern.

• Adolfsen Group er kun en fellesbetegnelse for en gruppe av frittstående 

konsern/selskaper hvor jeg og min bror Roger, direkte eller indirekte er 

hovedaksjonær eller har dominerende innflytelse.

• Vi er etablert i 10 land.

• Samlet omsetning i Adolfsen Group var ca. 13. mrd. i 2018. 

• Ca. 23.000 ansatte i Adolfsen Group. 

• I tillegg til ovenstående kommer omsetningen og ansatte i de selskapene 

hvor vi har mindre enn 50%.

• Sverige er vårt største marked.

• Vi er i stadig sterk vekst, både i Norge og internasjonalt.



Utviklingen i grove trekk
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2007

Debuterer i  kapital-

markedet med 

obligasjonslån

2008 2012 2013 2014 2015 20161987 1990 1995 1997 2002 20112010

Salg 50 % av 
Norlandia Omsorg 

til FSN

Norlandia Care Group 

etablert ved fusjon av 

Norlandia Care og ACEA

Kjøper ut FSN  
av

Norlanida
Omsorg

Total omsetning 
på kr 2,6 mrd

Total omsetning 
på kr 900 mill

Salg av MI
til NKS

2017



Forretningsområder i Adolfsen Group
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Hotell og

Reiseliv
Omsorg Eiendom

Bemanning/ 

Rekruttering

• NHC:

• Norlandia Care 

Group

• Hero Group

• Aberia

Healthcare

• Kidsa

• Frösunda Omsorg

• Norlandia Hotel

Group

• Voss Resort

• Stöten i Sälen

• Hassela Ski 

Resort

• TanumStrand

• European Cruise 

Service

• Norefjell Ski & Spa

• Norlandia Eiendom

• Norlandia 

Fastigheter

• Pioneer Property 

Group

• Miliarium Bolig

• Corponor

• Acea Properties

• Enkeltstående 

hotellselskaper og 

utviklingsprosjekter

• Otiga:

• Personalhuset

• Söder & Co

• Aaltovoima

• On-off

Bemanning

• IMO Offshore

• Active Search

• Assessit

• Clockwork

• Premier

Andre store 

investeringer

Investorer i:

• BG Entreprenør

• Consto

• Rana Gruber

• Ferda

• Pluss en rekke 

mindre 

investeringer

Mer info på www.adolfsengroup.no

http://www.adolfsengroup.no/


Så over til



The Whale – en ny attraksjon i verdensklasse på Andenes

• ”The Whale” planlegges som en attraksjon på Andenes i Vesterålen.  

• ”The Whale” skal utvikles til en unik attraksjon og et sted hvor det handler 

om hval og alt det som disse mektige dyrene har betydd for oss mennesker. 

• En attraksjon som kombinerer det beste fra naturens og kunstens verden og 

som samtidig rommer både opplevelse, refleksjon, ny kunnskap og gammel 

visdom. 

• ”The Whale” blir ikke et naturhistorisk museum, et kunstmuseum eller et 

vitensenter, det skal bli en opplevelse i verdensklasse basert på lokale 

ressurser, forskning og formidling rettet mot både lokalbefolkning og 

besøkende.

• Initiativtaker til prosjektet er Camilla Ilmoni i Andøy Reiseliv.





Foto: Marten Bril

Unik attraksjon på et unikt sted







VISJON

«The Whale er en attraksjon i 

verdensklasse som gjennom 

vitenskap og kunst hyller hvalene 

og deres bånd til mennesket»



MISJON

«Å gi en enestående og 

uforglemmelig opplevelse som 

skaper bevissthet om hval, og som 

inspirerer til å lære mer om, og ta 

vare på hvalene og havet»



The Whale - Et veldig ambisiøst prosjekt

• Som en forstår av filmen foran, så er The Whale et veldig ambisiøst prosjekt, 

og vil være et fyrtårn i reiselivs-utviklingen i Vesterålen, Nord-Norge og i 

Norge innenfor naturbaserte opplevelser. 

• Etablering av The Whale er et tungt økonomisk løft og krever innsats fra 

mange parter. 

• The Whale vil også styrke FoU-innsatsen på hvaler og bedre formidling av 

kunnskapen om hvaler.



Foto: Simen Bergvik



HER ER VI NÅ

Visjon og misjon
Tjenestedesign

Utstillingsdesign
Romplan
Arkitektkonkurranse
Reguleringsplan

Investeringsplan
Drift

Forankring
Markedsføring

Foto: Espen Bergersen
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Derfor investerer vi – vi forventer store positive ringvirkninger 1/4

• Attraksjonen vil direkte skape mange nye arbeidsplasser i Andøy

• Prosjektet vil dessuten skape store ringvirkninger både på Andøya, og 

utenfor Andøya og Vesterålen ved å tiltrekke seg helårs besøkende fra 

Norge og internasjonale markeder. 

• Den indirekte virkningen i form av at The Whale vil tiltrekke nye gjester til 

landsdelen, er forventet å være enda større enn den direkte virkningen.

• Vi har god erfaring med dette fra før. Bl.a. var det Roger og jeg som startet 

Fergesambandet Andøy Senja i 1994, og drev det i mer enn 20 år. Det 

skapte store ringvirkninger i Andøy samfunnet, og sammen med Hvalsafari 

var det med å etablere Andøy som en populær sommerdestinasjon. 

• Vi har dessuten vært medinvestorer i Hvalsafari nesten helt fra starten.



Derfor investerer vi – vi forventer store positive ringvirkninger 2/4

• Vi investerer i en rekke aktiviteter rundt omkring i Norge og Sverige som bidrar til 

destinasjonsutvikling. F.eks. skal vi om en måned åpne den nye gondolbanen på 

Voss. En prosjekt til over 300 millioner, og hvor vi eier 50%. Det forventes å gi 

store ringvirkninger der.

• Disse eksemplene over er investeringer som ofte ikke gir så veldig god direkte 

avkastning, men det er magneter som trekker folk til destinasjonene, og som 

nevnt skaper store positive ringvirkninger. Bl.a. for oss.

• Vi er den desidert største aktøren på overnattingsiden i Andøy, og vi forventer at 

denne investeringen vil bidra til ytterligere belegg og vekst på våre hoteller og 

rorbuanlegg.

• I tillegg er vi selvsagt store lokalpatrioter, og synes det er fint å kunne bidra til å 

utvikle hjem-kommunen vår.



Derfor investerer vi – vi forventer store positive ringvirkninger 3/4

• Sist men ikke minst. Det er svært dyktige folk som er initiativtakere og som 

driver prosjektet fremover. De har organisert det hele på en svært bra måte, 

med et godt sammensatt team av mennesker, både i prosjektgruppa, styret 

og med de tilknyttede fagekspertene og rådgiverne.

• Mange av disse personene har vist stor gjennomføringsevne tidligere.

• Teamet jobber veldig systematisk i faser, hvor de har satt seg delmål og 

endelig mål, og jobber steinhardt for å nå disse målene.

• Vi har gjennom mange år lært oss at folk kan ha de mest fantastiske gode 

ideene, men dersom de ikke er målbevisst og har gjennomføringsevne, så 

hjelper det ikke. Når vi går inn i et prosjekt, så må vi ha ståltro på at de som 

leder prosjektet klarer å gjennomføre det, og nå målet sitt. 



Derfor investerer vi – vi forventer store positive ringvirkninger 4/4

• Vi er overbevisst om at denne gjengen klarer det. Det har vært svært viktig 

for at vi har valgt å gå inn som investorer i dette prosjektet.



Video sløyken





Takk for oppmerksomheten!



THE WHALE AS

Norlandia Holding AS

A.H. Holding AS

Eidissen Consult AS

Andøy kommune

Andøy Reiseliv SA

Hvalsafari AS

Sea Safari Andenes AS






