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Gullgruven pensjonat
I 1946 kjøpte besteforeldrene Cochs pensjonat.
I dag er det en solid inntektskilde for familien Skram.

Familiens arvesølv
tekst Ingvild Bruaset
foto Signe Dons

Cochs pensjonat

– Vi har funnet vår egen nisje. Her er det
mer personlig, sier daglig leder Anna Gyril Skram Olivares ved Cochs pensjonat.
Hun viser rundt i pensjonatet nederst i
Hegdehaugsveien i Oslo. I tre generasjoner har det vært i familiens eie, og familiens bånd til pensjonatet går nesten tilbake til krigens dager.
– Mine svigerforeldre kjøpte pensjonatet i 1946. Også den gangen het det Cochs
pensjonat. Navnet kommer fra søstrene
Coch fra Grimstad som hadde drevet det
fra 1927, forteller Isak Kristian Skram.
Sammen med kona Anne-Karin overtok
han driften av pensjonatet i 1985. Da var
svigerfaren blitt 86 år gammel, og det var
på tide å slippe yngre krefter til.
– Det var en utfordrende tid. Jeg jobbet
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Ordbok
XX
Resultatmargin: forteller hvor mye be-

driften sitter igjen med for hver omsatte
krone etter at kostnader er trukket fra.
XX
Avkastning på egenkapital: forteller hvor
mye penger bedriften tjener som andel
av egenkapitalen i bedriften. Dette gir et
bilde på hvor mye eierne får igjen for sin
investering hvert år i prosent.
XX
Hva som anses som høy resultatmargin og
god avkastning på egenkapital vil variere
betydelig fra bransje til bransje.

«Det er en stor fordel
at vi eier bygget selv.
Dermed har vi mer
kontroll over kostnadene og får ingen
plutselig økning
i leieutgiftene.»

fulltid i DNB og skulle samtidig drive pensjonatet. Den gangen var det bare vask
med varmt og kaldt vann på rommene.
Vi sto overfor en større renovering, blant
annet for å få bad på rommene, forteller
Skram.
Seks år senere, i 1991, overtok så eldstedatteren Anna Gyril Skram Olivares. Selv
om det er hun som driver pensjonatet i
dag, hjelper fortsatt Skram til med smått
og stort.
– Jeg er nok litt syvende far i huset, sier
han med et smil.
Pris og beliggenhet

Mye er skjedd innenfor dørene til Cochs
pensjonat i årenes løp. Pensjonatet har
huset en rekke forfattere, skuespillere og
romanfigurer. Blant annet er et av rommene oppkalt etter Lars Saabye Christensens bok Halvbroren. I boken bor romanfigur Arnold Nilsen 4982 døgn på rom 502.
– Hvordan klarer dere å stå imot konkurransen fra kjedehotellene?
– Pris og beliggenhet er helt avgjørende. Vi ligger rett ved Slottsparken, og vi
forsøker å holde prisene nede, sier Skram
Olivares.
●●I 2012 omsatte pensjonatet for 15,5 millioner kroner og hadde et resultat før skatt
på fire millioner kroner. Det gir en resultatmargin på 26 prosent.
●●Året før, i 2011, hadde de et resultat før
skatt på fem millioner kroner av en omsetning på 17,8 millioner. Noe som gir en
resultatmargin på 28 prosent.

Isak Kristian Skram

Cochs pensjonat
XX
Ligger nederst i Hegdehaugsveien i Oslo,

rett overfor restaurant Lorry.
XX
Navnet Cochs pensjonat fikk det i 1927, da

søstrene Coch startet pensjonat der. I 1946
ble pensjonatet kjøpt av besteforeldrene
til Anna Gyril Skram Olivares, som i dag
driver det.
XX
Cochs pensjonat er blitt omtalt i en rekke
litterære tekster, blant annet i boken Halvbroren av Lars Saabye Christensen.
XX
Et av rommene i pensjonatet er oppkalt
etter Halvbroren. Også poet Edvard Hoem,
utenrikskorrespondent og forfatter Albert
Henrik Mohn (1918-1999), forfatter Mia
Berner (1923–2009) og forfatter og historiker Hallgrim Berg har fått rom oppkalt
etter seg.

– Det er vi godt fornøyd med, konstaterer
Skram Olivares.
– Hvordan klarer dere å levere så
sterke resultater?
– Vi klarer det fordi vi holder kontroll
med kostnadene og selvfølgelig fordi vi
har godt belegg, sier hun.
– Det er en stor fordel at vi eier bygget
selv. Dermed har vi mer kontroll over
kostnadene og får ingen plutselig økning
i leieutgiftene. Vi har nok betydelig lavere
leieutgifter enn de fleste andre hoteller i
byen, legger faren til.
Økt konkurranse fra lavpris

De besøkende fordeler seg 50/50 mellom

Norges Varemesse er en selveiende stiftelse med mer enn 90 års erfaring som landets ledende messearrangør.
Bedriften holder til i nye, moderne lokaler i Lillestrøm. Norges Varemesse eier i dag landets største og ledende messesenter
på Lillestrøm og Norges ledende konsertarena Oslo Spektrum, og har 90 medarbeidere samt en temporær stab under
arrangementene. Stiftelsen har solid økonomi med omsetning i 2013 på 360 mill. kr. For mer informasjon: www.messe.no

Prosjektleder Nor-Shipping
salg – konseptutvikling – innovasjon

Nor-Shipping er en av de viktigste maritime arrangementer i verden og samler utstillere
og delegater fra mer enn 80 land. Med sine 35.000 besøkende er det Norges Varemesses
største arrangement. For å beholde vår ledende posisjon i markedet kreves styrke,
kompetanse og innovasjonskraft.
Som prosjektleder vil du blant annet være direkte ansvarlig for å selge inn messen til
tidligere og nye utstillere, samt gjennom utvikling av konseptet tiltrekke flere
deltagere til messen. Du skal posisjonere messen både nasjonalt og internasjonalt og
øke verdiskapningen og attraksjonsverdien for alle målgrupper. Dette skal skje i tett
samarbeid med de øvrige aktiviteter som skjer utenfor messeområdet.

Vi ser etter deg som har erfaring fra, og et omfattende nettverk innen, shipping eller
maritim industri. Du ser nye muligheter og har din styrke innen utvikling av nye og
bestående konsepter, gjerne i relasjon til større kundearrangementer. Du har stor
gjennomføringskraft, grunnleggende fokus på kunder og setter deg ambisiøse mål
og når dem sammen med teamet. Videre er du resultatfokusert, strategisk har god
analytisk evne.
Stillingen vil rapportere faglig til Direktør Nor-Shipping og personalmessig til
Direktør Egne Arrangementer.
Stillingen er 100 % og arbeidssted er Lillestrøm.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104 eller Atle Ronglan,
tlf. 966 27 089. For mer informasjon om stillingen se www.visindi.no.
Søknad med CV sendes snarest via ”Stillinger” på www.visindi.no.

– kloke ledervalg
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I en serie artikler vil Aftenposten fortelle om bedrifter som gjør det usedvanlig
godt økonomisk. Utvalget av bedrifter skjer på bakgrunn av ulike økonomiske
indikatorer som resultatmargin og avkastning på egenkapital.

Far Isak Kristian Skram og datter Anna Gyril Skram Olivares har god utsikt fra vinduet i familiebedriften Cochs pensjonat. Skram Olivares er daglig leder og faren omtaler seg selv som
syvende far i huset.

forretningsreisende og turister. Og pensjonatet kan vise til solide resultater også
over tid. I løpet av femårsperioden fra
2008 til og med 2012 har Cochs pensjonat
hatt en omsetning på nær 90 millioner
kroner og et resultat før skatt på 29 millioner kroner.
Men det nytter ikke å hvile på laurbærene. De siste fire-fem årene har konkurransen økt, i takt med at en rekke

lavbudsjetthoteller har dukket opp i hovedstaden.
– Der merker vi en forskjell, og det gjør
at vi må bli enda flinkere til å markedsføre oss, sier Skram Olivares.
– Hva har resultatene betydd for
dere personlig?
– Vi har kunnet ta ut utbytte fra selskapet hvert år siden Anna Gyril tok over.
Men vi er opptatt av å tenke langsiktig og

investerer i pensjonatet. Nå har vi akkurat pusset opp og gjort om kontorer for å
utvide tilbudet, blant annet med et stort,
nytt møterom, sier Skram.
– Hva er deres beste råd til unge
gründere?
– Det viktigste er å ha kontroll på økonomien, sier Skram.
– Og å gjøre noe du mestrer. Du må kunne det du driver med, sier Skram Olivares.

KLP Bedriftspensjon AS er et heleid datterselskap av KLP som tilbyr privat tjenestepensjon. Selskapet retter seg mot virksomheter både i privat og offentlig sektor.
KLP Bedriftspensjon AS benytter konsernets konkurransefortrinn i form av god forvaltnings- og pensjonskompetanse sammen med lave kostnader og en klar etisk
profil i forvaltningen. Vi har attraktive kontorer i Oslo. Les mer om oss på klp.no

Spennende stillinger i KLP Bedriftspensjon
Kunde- og salgsleder

Kunderådgiver

Vi styrker vårt salgsarbeide ut mot nye, så vel som eksisterende
kunder. Hovedproduktet vil være innskuddsbasert tjenestepensjon.

Vi søker en motivert medarbeider til en utfordrende og ansvarsfull
stilling i et hektisk og spennende arbeidsmiljø.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Ansvarlig for gjennomføring av salgsprosesser
• Aktiv kundepleie og relasjonsbygging
• Delta i kontraktsforhandlinger og anbudsutarbeidelser
• Planlegge og gjennomføre markeds- og informasjonstiltak
• Delta i seksjonens faste oppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Utarbeidelse av tilbud
• Etablering av avtaler
• Kundeoppfølging
• Kundehenvendelser per e-post og telefon
• Ajourhold og forvaltning av kundeporteføljen
• Delta i seksjonens faste arbeidsoppgaver som
daglige driftsrutiner

Det må påregnes noe reisevirksomhet.
Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte
adm.dir Torun Wahl på tlf.: 930 02 549

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte
teamleder Wenche Kalfoss på tlf.: 907 50 240
eller e-post: wka@klp.no

Arbeidssted for begge stillinger er i Oslo. Søknadsfrist: 9. februar 2014
For utfyllende informasjon om stillingene og for å registrere søknad og CV, gå på klp.no/jobb

I dag eier hun og søstrene 50 prosent av
Cochs pensjonat AS, mens foreldrene eier
de resterende 50.
– Statistisk sett pleier det å bli mest problematisk når tredje generasjon tar over
en familiebedrift. Men min kone AnneKarin og jeg er glade vi fikk en datter som
ønsket å ta over og drive dette historiske
pensjonatet videre, sier Skram.
ingvild.bruaset@aftenposten.no

