
Pressemelding, 1881 Group AS kjøper Hjemmesidehuset AS! 

1881 Group tilbyr Norges mest effektive og enkle digitale tjenester for opplysningstjenester, 

synlighet, nettsider og markedsføring. Idium, som er en del av 1881 Group, er en ledende aktør på 

nettsider til Bedrifts-Norge. Gjennom kjøp av Hjemmesidehuset AS styrker Idium sin posisjon som 

den største leverandørene på nettsider til bedrifter i Norge.   

- Den viktigste jobben til selskapene i 1881 Group er å gi informasjon og hjelp til nordmenn og 
bedrifter. Hjemmesidehuset er et meget bra drevet selskap med knalldyktige medarbeidere, som 
passer perfekt med det vi allerede gjør. Samspillet vil bredde og styrke tilbudet til våre kunder, og vi 
styrker vår posisjon som den største leverandøren av nettsider til bedrifter og nå med over 6000 
nettsider.

1881 Group AS eier etter dette selskapene: Opplysningen 1881 AS, Digitale Medier 1881 AS, Idium 

1881 AS, Tjenestetorget AS, Tjenestetorget Finans AS, Tjenestetorvet DK, Anbudstorget AS og 

Hjemmesidehuset AS. Selskapene i 1881 Group vil da få til sammen ca 270 ansatte.  

Hjemmesidehuset AS har gjennom egenutviklede programmer spesialisert seg på å levere moderne 

nettsider med innovative løsninger, til små og mellomstore bedrifter i Norge. 

- Vi har hatt sterk vekst de siste årene. Å få 1881 Group på laget, gir oss større muskler og utrolig 
mange nye muligheter. Nå blir vi en del av et større digitalt og svært nyskapende miljø. Vi ser frem til 
å utvikle oss videre sammen, sier daglig leder for Hjemmesidehuset, Mikael Vike.

Hjemmesidehuset har  over  2500 hjemmesidekunder  i bedriftsmarkedet i Norge, og omsetter for ca 

17 MNOK  med sine  18 ansatte  i Ski utenfor Oslo.  

- Jeg er imponert over det Mikael, Tor og de ansatte i Hjemmesidehuset har bygd opp så langt. Vi ser

frem til å utvikle selskapene videre for å kunne tilby både enkle og mer avanserte løsninger for våre

kunder. Hos oss skal kundene kunne vokse i vår produktportefølje. Sammen er vi størst på nettsider

til bedrifter i Norge og vi har store vekst ambisjoner for de neste årene, sier Folland.

- 1881 er blant de sterkeste merkevarene i Norge, fordi vi i over 100 år har levert viktige tjenester til

nordmenn. Verden er i rask endring, og vi utvikler oss løpende for å fortsatt gi kundene og brukerne

det de trenger. Vi skal fortsette å levere nettsider til bedrifter med god kvalitet og til gode priser, og

vi skal styrke vår ledende posisjon på nettsider til bedrifter i Norge, sier Ohr.

Om 1881 Group AS 

1881 Group AS (1881group.no) består av Digitale Medier 1881 AS, Opplysningen 1881 AS, og Idium 

1881 AS, Tjenestetorget AS, Tjenestetorget Finans AS, Tjenestetorvet DK, Anbudstorget AS og nå 

Hjemmesidehuset AS. Digitale Medier 1881 representerer den digitale satsningen til merkevaren 

Opplysningen 1881, og har tjenester tilgjengelig på 1881.no og via API. I tillegg har selskapet 

nettsteder som eiendomspriser.no, blomster.no og regnskapstall.no. Opplysningen 1881 AS ivaretar 

de brukerfinansierte tjenestene gjennom å ringe 1881, SMS og Mobilsøk appen. Gjennom Idium 1881 

AS tilbys nettsider og andre tjenester som øker bedriftenes synlighet på nett. Tjenestetorget AS har 

spesialisert seg på å utvikle digitale prissammenlikningstjenester som skal sikre forbrukere gode 

vilkår og priser og bedrifter nye kunder. Gjennom datterselskapene Tjenestetorget Finans AS, 

Anbudstorget.no AS og Tjenestetorvet ApS drives nettjenestene tjenestetorget.no, tfinans.no, 



anbudstorget.no og tjenestetorvet.dk. Utover det norske markedet er selskapet også til stede i 

Danmark. 1881 Group AS omsatte i 2021 for ca. 400 MNOK, og oppnådde et driftsresultat på ca. 100 

MNOK. Totalt på sine digitale flater har selskapet i snitt ca. 1,8 millioner unike ukentlige brukere. 

Kundebasen er på ca. 30.000 bedrifter. 1881 Group AS eies av Kistefos AS. 

Om Hjemmesidehuset AS 

Hjemmesidehuset AS ble etablert i  2016med formål om å lage enkle og moderne nettsider til SMB 

markedet, til lav kost.  Vi har i dag levert hjemmesider til mer enn 2500 bedrifter, noe som gjør oss til 

en av Norges største leverandører av hjemmesider til næringslivet. Våre ansatte har flere års erfaring 

innen digital markedsføring og rådgiving, og vi bruker vår kompetanse til å hjelpe deg som ønsker å 

presenteres på en proff og ryddig måte på internett. I tillegg til produksjon av nettsider, tilbyr 

selskapet digitale tjenester som design av logoer, flyveblader/flyers etc. 

Teamet består av kreative og nytenkende medarbeidere, og våre største fokusområder er høy 

kundetilfredshet og kvalitet i alle ledd.  

Selskapet består av  18 ansatte og vil i 2022 omsette for ca  18 millioner kroner. Selskapet holder til  i 

Ski og har frem til oppkjøpet av 1881 Group vært eid og drevet av Mikael Makipera Vike, Tor 

Høieggen og Sindre Aarsæther 

 

Kontaktpersoner:  

Administrerende direktør i 1881 Group AS Asgeir Ohr. Tlf: 90 68 78 68, E-post: aoh@1881.no 

mailto:aoh@1881.noDaglig leder I Idium 1881 AS Odd-Geir Folland. Tlf. 932 00 293 odd-

geir@idium.no 

Daglig leder i Hjemmesidehuset AS Mikael MakiperaVike. Tlf: 938 15 966, E-post: 

mikael@hjemmesidehuset.no 
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