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Av Otto von Münchow
ottovon@online.no

Camilla Thun (36) er fortsatt full av gå-på-
mot. Til tross for sine unge alder har hun 
nådd lengre i hotellbransjen enn mange 

gjør gjennom et helt arbeidsliv. Kanskje det kan 
tillegges et nordnorsk lynne?

I dag er hun hotellsjef for Hotel Bergen Børs, 
et av de siste tilskuddene i Vestlandets hovedstad, 
beliggende i de øverste etasjene i det gamle børs-
bygget. Også den jobben fikk hun så å si på ren 
vilje.

– Jeg har alltid lagt merke til børsen, som er 
et utrolig flott bygg. Da det ryktes at det skulle 
bli hotell der, ble jeg veldig nysgjerrig. Ettersom 
tiden gikk, ble jeg bare mer nysgjerrig og tenkte 
det ville være fristende å få jobben som hotellsjef, 
sier Thun.

Da hun endelig ble tipset om at eieren var på 
jakt etter en som kunne drive hotellet, var løpet 
kjørt for Thun. Men hun måtte gjennom et par 
runder med avhør. Andregangsintervjuet var det 
reneste kryssforhøret med alle de innerste rundt 
Kjetil Smørås. Han er administrerende direktør for 
den familieeide og lokale hotellkjeden De Bergen-
ske som blant annet innbefatter Hotel Bergen Børs.

– Intervjuet varte i to timer, men vi fant tonen 
til slutt.

Kastet uti det
Til tredjegangsintervjuet fikk hun endelig møte 

sjefen selv – på det som fortsatt var en byggeplass. 
Smørås tok henne med rundt på det som skulle bli 
det fremtidige hotellet og spurte Thun hva hun så 
for seg og hva hun ville gjøre med hotellet.

– Det ble et fantastisk intervju der det var rom 
for å snakke rett frem.

Da Smørås tilbød henne jobben, var det den 
beste julegaven hun kunne få sier Thun. Dette var 
i desember 2016. Da hadde hun fire måneder på 
seg til å få hotellet klart til åpningen 21. april 2017.

– Som alltid ved slike åpninger var ikke hotellet 
klart, men vi fikk likevel en fin start, sier Camilla 
Thun. Hun understreker at det var tøft å åpne et 
hotell midt i høysesongen, men legger til med, en 
liten trallende latter, at det var kjempe lærerikt.

– Alle var med på å finne løsninger. Det har gitt 
et utrolig bra arbeidsmiljø på hotellet. Alle har 
eierskap til det som skjer her.

Hotell med hemmeligheter
Under ombyggingen av den gamle børs, ble det 
oppdaget både en fengselscelle oppunder taket, 
et spionhull inn til det gamle handelskammeret 
og til og med et gammelt spøkelse som skal gå 
igjen i gangene.

– Spøkelset skal være en tidligere banksjef. 
Her forleden var jeg inne på rommet der han skal 
holde til og oppdaget plutselig at et vindu som 
skulle være lukket, var blitt åpnet... Dette skjer 
ofte på banksjefens gamle kontor.

Hvorfor børsbygget som er mer enn 150 år 
gammelt, hadde en fengselscelle på loftet, er 

ennå litt av et mysterium. Camilla Thun har vært 
i kontakt med pensjonister som jobbet for børsen 
og for banken som senere overtok bygget, men 
ingen var klar over at cellen eksisterte.

Ryktet sier imidlertid at denne cellen hadde 
en spesiell hensikt. Dersom en kunde i banken 
ikke fikk lån eller hadde alvorlig økonomiske pro-
blemer, kunne bankens menn gripe inn dersom 
personen mistet besinnelsen. Vedkommende satt 
da på cellen til han hadde roet seg ned.

I handelskammeret, bak tykke lydisolerte veg-
ger, fant de viktigste møtene i børsen sted. Kan 
kikkhullene som ble avdekket under renovasjo-
nen i 2017 vært brukt til å spionere på møtene når 
de store avgjørelsene ble tatt? Handelskammeret 
er i dag hotellets bar, men er bevart nesten iden-
tisk slik det var i børsens tid.

Camilla Thun (36)

●● Stilling: Hotellsjef, Hotel Bergen Børs.
●● Familie: Gift med en trønder som hun møtte 

på et dykkerkurs. Ingen barn, men derimot 
hund.
●● Bosted: Bjørndalstræ, Bergen.
●● Utdanning: Bachelor of arts ved Curtin 

 University of Technology og Bachelor i hotell-
management ved Markedshøyskolen.
●● Karrieglimt: Resepsjonist ved Clarion 

 Collection Hotell Havnekontoret, mana-
gement trainee ved Nordic Choice Clarion 
 Collection og hotellsjef ved Hotel No. 13.
●● Fritid: Glad i turer, driver med crossfit-trening 

og dykking. Trives å være sammen med 
 familie og venner. Og kobler av med true 
crime serier.

Historisk grunn. Bygnin-
gen som huser Hotell 
Bergen Børs er over 150 
år gammel. Hotellsjef 
Camilla Thun er 36.
FOTO: OTTO VON MÜNCHOW

Ung sjef i  historisk bygg
Bygningen som huser Hotel Bergen Børs har fengselscelle 
på loftet, eget spøkelse og kikkehull på møterommet.


