
Pressemelding, 1881 Group AS kjøper Tjenestetorget AS! 

 

1881 Group med ny storsatsing - kjøper Tjenestetorget 

Hver uke bruker over 1,5 millioner nordmenn 1881.no. Selskapet er også en ledende aktør på 

nettsider og digital markedsføring til Bedrifts-Norge. Nå styrker 1881 tilbudet kraftig med 

Tjenestetorget, Anbudstorget og Tjenestetorget Finans, som brukes av over 300.000 nordmenn.  

- Den viktigste jobben til 1881 er å gi informasjon og hjelp til nordmenn og bedrifter. Dette er 

knalldyktige selskaper, som passer perfekt med det vi allerede gjør. Samspillet vil bredde og styrke 

tilbudet til alle brukerne våre, sier direktør i 1881 Group, Asgeir Ohr.   

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

1881 AS, Tjenestetorget AS, Tjenestetorget Finans AS og Anbudstorget AS. Selskapene i 1881 Group 

vil da få til sammen over 250 ansatte.  

Tjenestetorget AS har spesialisert seg på å utvikle digitale prissammenlikningstjenester som skal sikre 

forbrukere gode vilkår og priser og bedrifter nye kunder. Gjennom nettstedene tjenestetorget.no, 

tfinans.no og anbudstorget.no tilbys forbrukere å innhente tilbud innenfor et bredt spekter av 

tjenester som forsikringer, lån, strøm, eiendomsmeglere, håndverkstjenester med mer.  

- Vi har hatt sterk vekst de siste årene. Å få 1881 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 Tjenestetorget, Anders Wetting.    

I 2021 vil over 300.000 personer benytte Tjenestetorgets nettsider til å innhente tilbud. 

Tjenestetorget AS og datterselskapene består av 40 ansatte og vil i år omsette for rundt 110 millioner 

kroner.  

- Jeg er imponert over det Anders og Tjenestetorget har bygd opp så langt. Sammen er vi blant 

markedets aller største innen prissammenligning og leadsgenerering, som er områder i fortsatt sterk 

vekst. Dette skal vi utvikle videre, sier Ohr.  

- 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. Presis og god prissammenligning et område som er viktig for alle, og vi skal ta en helt 

sentral posisjon i det markedet, sier Ohr.  

 

Om 1881 Group AS 

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

1881 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 i tillegg til en minoritetsandel i Prisguiden.no. 

Opplysningen 1881 AS ivaretar de brukerfinansierte tjenestene gjennom å ringe 1881, SMS og 

Mobilsøk appen. Selskapet har også ansvaret for 1881 sine gratis apper på iOS og Android. Gjennom 

mediebyrået Idium 1881 AS tilbys nettsider, SEO, SEM m.m. som øker bedriftenes synlighet på nett. 

1881 Group AS omsatte i 2020 for ca. 400 millioner kroner, og oppnådde et driftsresultat på ca. 100 

https://tjenestetorget.no/
https://tfinans.no/
https://anbudstorget.no/


millioner kroner. Totalt på sine digitale flater har selskapet i snitt ca. 1,5 millioner unike ukentlige 

brukere. Kundebasen er på ca. 25.000 bedrifter. 1881 Group AS eies av Kistefos AS. 

Om Tjenestetorget AS 

Tjenestetorget AS ble etablert i 2004 med formål om å lage digitale markedsplasser for produkter og 

tjenester som skal sikre forbrukere en god pris 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. Selskapet består av 40 ansatte og vil i 2021 omsette for ca 110 

millioner kroner. Selskapet holder til i Asker og har frem til oppkjøpet av 1881 Group vært eid av 

ABBH AS.  

 

Kontaktpersoner:  

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

Daglig leder i Tjenestetorget AS Anders Wetting. Tlf: 906 23 645, E-post: anders@tjenestetorget.no  
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