
I våre dager snakkes det mye
om å lykkes. De av våre gjester
som leser Finansavisen og
Dagens Næringsliv har kanskje
lagt merke til at Cochs Pensjo-
nat ofte blir beskrevet som en
suksessbedrift av de sjeldne.
Regnskapene legges ut og
flosklene florerer - «kakse på
Cochs - 2004». Det ikke avi-
sene har lagt merke til eller
ikke har skrevet om er hvordan
det er å være gjest eller medar-
beider hos oss.

Vi har fått flere og flere
faste gjester og har en stor
stabilitet når det gjelder
medarbeiderere. Målet vårt har
i alle år vært at alle skal trives
på Cochs og det er DET vi har
lykkes med. Og det har lagt
grunnlaget for den økonomiske
suksessen avisene skriver om.

I denne utgaven av «Nytt
fra Cochs Pensjonat» har vi lyst
til å ta deg med inn i pensjona-
tet og fortelle deg mer om
hvordan du kan få det hos oss,
og hvordan vi sørger for at du
har det bra. Hovedårsaken er
rett og slett at så mange
gjester blir positivt overrasket
over hvor bra standard det er
på rommene og hvor enkelt og
trivelig det er å bo her. Du har
din egen nøkkel som går til
inngangsdøren og rommet ditt.
Har du behov for noe, oppsøker
du resepsjonen. Ellers er Cochs
som «en egen leilighet i Oslo».

Vennlig hilsen Isak Skram,
pensjonatvert

Reiser du
mye til Oslo?

Les mere om disse sakene:

1. «Familie eller venner på sykehus i Oslo?»
2. «Barnum Nilsens 4982 døgn på Cochs»
3. «Flere vil ha firma-avtale!»
4. «Det skjer alltid mye i Oslo?»
5. «Opera danker ut Microsoft!»
6. «Nytt fra Cochs Pensjonat»
7. «Blide fjes på Cochs»
8. «Fra vår gjestebok»
9. «Historiske Cochs»

Cochs Pensjonat har 205 senger fordelt på 88 nyoppussede rom, her rom 212

Synes du hotellkostnadene ofte blir vel høye?
På Cochs Pensjonat - hjørnet Hegdehaugsveien og
Parkveien (praktisk talt i Slottsparken), bor du
komfortabelt og svært sentralt på rom med hotell-
standard til «campingpris».

Velkommen til Cochs!

Nytt fra Nr. 2 / 2004

Cochs sett fra Slottsparken



På 75 års jubileet beriket forfatteren oss med
utdrag fra «Halvbroren», der en av hoved-

    Les mer om Oslo og Cochs på:               www.cochspensjonat.no

Nytt fra Cochs Pensjonat:

Kjære gjest. Vi ønsker deg herved vel-
kommen til andre utgave av «Nytt fra
Cochs Pensjonat». Hensikten med
denne nyhetsavisen er å gi våre gjester
informasjon og nyheter om Oslo og ting
du kan gjøre der, mens du naturligvis
bor hos oss på Cochs Pensjonat.

Daglig leder og tredje generasjon pensjonatvertinne Anna Gyril med
fjerde generasjon, her representert ved Lucas 1/2 år og Matilde 4 år

 «Historiske Cochs»
Under denne vignetten vil vi presentere glimt fra Cochs
Pensjonats historie. Hvis du som gjest har opplevd eller «hørt
noe» som kan være interessant for denne spalten, ta kontakt
med Isak Skram.

Anna Gjesdal, født i
1899, kjøpte Cochs
Pensjonat i mai 1946.
Anna var arbeidssom og
flittig. Hun var flink med
mat, og tok selv kokke-
jobben for 50 mannlige
pensjonærer. Samtidig
vasket hun alle
pensjonatets sengeklær
og håndklær - dette
likte hun å holde på
med. Det førte til at
fortjenesten økte, men
det ble mange tunge
løft, med bæring av
baljer og opphenging av

Skal du besøke familie eller
venner på sykehus i Oslo?
Er du i den situasjonen skal du vite at Cochs Pensjonat
ligger svært strategisk transportmessig i forhold til de
fleste sentrale institusjoner i Oslo. For eksempel kan
du reise fra Cochs til Rikshospitalet med trikk nr. 17,
på 13 minutter (inkl. gangtid). Ullevål sykehus ligger
enda nærmere (totalt 10 minutter). For nærmere
informasjon om rutetider se www.trafikanten.no
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I tredje generasjon av familien Skram er det eldste
datter Anna Gyril som har valgt «hotellveien». Hun
begynte tidlig å interessere seg for driften av pensjo-
natet og var aktivt med i hele ungdomstiden. Så satte
hun kursen mot Sveits og byen Neuchatel hvor den
kjente internasjonale hotellhøyskolen Sitc Têtê-de-Ran
ligger. Anna Gyril hadde en fin tid der og fikk sitt
diplom fra skolen i 1989. I tillegg til alt det hotell-
faglige, ble selvsagt også språkferdighetene i fransk,
engelsk og tysk styrket under oppholdet i Sveits.

For tiden er Anna Gyril hjemme med fjerde og
foreløpig siste skudd på «Skram-stammen», som
foruten Lucas på 6 måneder, består av Matilde på 4 år,
Daniel på 9 år og eldstedatter Victoria på 10 år (de to
eldste var på skolen da bildet ble tatt).

Og, som mor, så datter. Også i denne generasjo-
nen er det eldste datter som allerede i en alder av 10
år, har sagt til bestefar Isak Skram: «Jeg skal bli sjef
på Cochs Pensjonat»! Så her får vi ingen problemer
med kontinuitet med driften i framtiden!

Anna Gyril ønsker som de foregående generasjo-
nene å ha sterk fokus på det som er viktig for gjes-
tene; at det er rent og ordentlig og at et opphold på
Cochs Pensjonat skal føles som «å komme hjem til
kjente». Anna Gyril poengterer at for å klare denne
målsettingen er det svært viktig å ha kontinuitet blant
ledelse og medarbeidere. Medarbeidere som har vært
på Cochs i 10 år eller mer borger for denne kvaliteten!

«Barnum bodde på Cochs»

personene Barnum Nilsen,
bor 4982 døgn på Cochs.
Så hvis du har tenkt å lese denne
prisbelønte romanen, kan det jo
være en god ide å booke deg inn
på rom 502 neste gang du skal til
Oslo. Men Barnum er ikke den
eneste kulturpersonligheten som
har bodd på Cochs, på våre nett-
sider finner du mange flere kunst-
nere, musikere og andre spen-
nende mennesker som har brukt

Cochs Pensjonat som «hjem», arbeidsplass eller
utgangspunkt for sine kulturelle aktiviteter.

tøy på snorer mellom verandaene mellom etasjene i
bakgården. På vinteren måtte vasken bæres fra
kjellern og 7 etasjer opp for å tørkes på loftet.



Det skjer alltid mye i Oslo!

For de av våre gjester som har tilgang til internett,
finnes det flere nettsider du kan gå inn på og faktisk
bestemme deg for hva du vil oppleve på forhånd. På
www.visitoslo.com kan du f.eks. klikke på: «attrak-
sjoner, aktiviteter, spise ute eller hva skjer?» og se
hva Oslo har å tilby lang tid i forveien. De aller yng-
ste kan ta en titt på  www.aktivioslo.no. Er du ung, kikk
på www.oslopuls.no eller www.nattguiden.no som gir
rask tilgang til konserter, klubber og utesteder hvor
du kan treffe likesinnede. Du kan også gå rett til
nettsiden www.billettservice.no og få tilgang til et
stort antall konserter, revyer og andre kulturtilbud.
Hvis du er ute etter å handle, så ligger Cochs Pensjo-
nat i starten av Oslos beste handlegater, Bogstad-
veien/Hegdehaugsveien. Du finner mer informasjon
om den på www.cochspensjonat.no

For booking, ring 23332400 eller gå til:   www.cochspensjonat.no

Vi har 88 rom med 205 senger

Vi opererer med tre romkategorier. «Rimelige rom,
standard rom og våre beste rom». Felles for alle rom
er at de er nyoppussede, rene og ordentlige. I tillegg
til vår meget sentrale beliggenhet, blir våre gjester
alltid positivt overrasket over standarden enten de
velger å bo på enkeltrom, dobbeltrom eller
flersengsrom.

Blide fjes på Cochs
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Familien Skram har alltid lagt vekt på at pensjo-
natet skal framstå som rent og ordentlig og at det skal
oppleves som «et andre hjem» og historien har vist at
de første Skram hadde rett. Fler og fler bedrifter og
privatpersoner regner seg som faste gjester på Cochs.

Noen av de som sørger for at du opplever Cochs
Pensjonat som rent og ordentlig er en fargerik og
humørfylt gjeng fra flere verdensdeler. Og midt i
kurven, som eneste hane, finner vi vaktmester Harry
fra Kristiansund som har vært her i mange år. «Vi har
et svært trivelig arbeidsmiljø på Cochs, og med så
mange jenter fra hele verden rundt meg, er det kan-
skje ikke så rart at jeg har blitt her så lenge», smiler
Harry lurt!

På Cochs Pensjonat bor du komforta-
belt og svært sentralt på rom med
hotellstandard til «campingpris».

Våre «rimelige rom» er store og luftige med henholds-
vis 3 og 4 senger, WC og dusj i gangen. Disse rom-
mene er meget populære blant studentgrupper fra
skoler, høyskoler og universiteter over hele landet.
«Standard rom» har bad, WC, tekjøkken og kabel-TV.
«Våre  beste rom» har også bad, WC og kabel-TV,
men i tillegg har du egen kjøkkenkrok med kjøleskap
og vannkoker. I tilknytning til den lyse og trivelige
resepsjonen, finner du en hyggelig TV-stue med
muligheter til nettsurfing, E:mail og dagens aviser.

Her et bilde fra rom 419 som tilhører kategorien «Rimelige rom»

Rom 212 som representant for «Våre beste rom»

Hovedstaden byr på et utall kulturelle
og sportslige begivenheter året rundt!

Her er et knippe «blide fjes» som sørger for at ditt opphold på
Cochs Pensjonat oppleves som «rent og ordentlig». Fra venstre
Anita, Harry, Alicia, Nina (Husøkonom og ansvarlig for alle stuepi-
kene). Foran til venstre Ayako og Ana Maria til høyre.



«Nytt fra Cochs Pensjonat»
er en nyhetsavis fra Cochs Pensjonat - ditt beste valg for
overnatting i Oslo. Redaksjon; Isak Skram, Bjørn Armann
og Ole Wille. Produksjon; Armann & Wille. Opplag: 5.000
eks. Redaksjon for dette nummer avsluttet 22. juni
2004. Forbehold om trykkfeil.

Parkveien 25, 0350 Oslo

Telefon Telefax
+47 23 33 24 00 +47 23 33 24 10

Mailadresse: booking@cochs.no 

Fra vår «Gjestebok»:

Opera danker ut Microsoft!!!

Flere vil ha «firma-avtale»!

Neste «Nytt fra Cochs Pensjonat» kommer i
oktober og vil handle om «førjulsaktiviteter»
og julehandel i hovedstaden!

Nytt fra side 4

www.cochspensjonat.no

Som du kan lese til høyre, under vignetten «Fra vår
gjestebok», har vi mange faste firmakunder på Cochs
Pensjonat. Dette er en positivt utvikling som vi har
sett særlig de siste årene. Flere og flere av våre gjes-
ter kommer fra private bedrifter, statlige/kommunale
institusjoner og organisasjoner. Visste du at du kan

Hahn Dang bruker mye av
arbeidsdagen til å booke
reiser og hotell i inn og
utland. Ansatte og kunder
som kommer til Oslo,
losjeres inn på Cochs Pen-
sjonat. «Det er sentralt,
rimelig og bra. Jeg får god
service og føler at vi blir

prioritert. Samtidig er de som jobber på Cochs hygge-
lig å snakke med», sier Hahn Dang like før hun drar på
en velfortjent ferie! Opera Software lager en raskere
og bedre nettleser enn Microsofs Internett Explorer for
PC og nå også for mobiltelefon. Du kan laste den ned
gratis fra www.opera.com. Opera Software er en
spesiell bedrift også når det gjelder ansatte, hele 25
nasjoner er representert. PC World har nettopp ut-
nevnt Opera til «Beste nettleser 2004»!

konsulent Nina Hafstad arbeider med øko-
nomi på Den Norske Filmskolen på Lille-
hammer. En av oppgavene hennes er kon-
takt med leverandører. På spørsmål om
hvorfor skolen bruker Cochs svarer hun:
«Våre studenter får endel undervisning
på forskjellige steder i Oslo. I tillegg
krever noen av prosjektene at elevene reiser til Oslo.
Og med de budsjettene vi har, så passer Cochs Pen-
sjonat godt - det er rimelig og grei overnatting. I
tillegg ligger det svært sentralt til. Jeg må også si at vi
har fått til et godt samarbeid når det gjelder booking,
fakturering og betaling. Alt virker veldig ryddig, or-
dentlig og personlig, det er stor forskjell på å ringe til
Cochs og de store hotellene», sier Nina Hafstad.

ligger på Lillehammer og er 3 årig. Annethvert år tas
det opp 36 nye elever fordelt på 6 linjer; manus,
produsent, regissør, filmfotograf, klipp og lyd. I disse
dager arbeider elevene med eksamen og da snakker
vi om produksjon av konkrete filmprosjekter. Første-Anita Werner har arbeidet på Cochs Pensjonat i mer

enn 12 år. Hun liker seg svært godt og synes at
teamet hun jobber i fungerer meget godt sammen.

«12 smilende år med kost»!

Familien Skram har alltid lagt vekt
på at gjestene skal oppleve Cochs
som rent og ordentlig, noe jeg er
sikker på at vi får til - hver dag,
hele året rundt». «Mange av oss
har vært her lenge, fordi vi trives
og føler at vi blir satt pris på, både

av gjester og vertskap. Pensjonatet er blitt pusset opp
flere ganger siden Isak og Anne Karin overtok, senest
i 2002 hvor pensjonatet nå nærmest framstår som et
hotell», sier en blid Anita, som håper at pensjonatet
fortsetter å fylles opp med hyggelige gjester fra inn og
utland.

For mere info: www.cochspensjonat.no

inngå en «firma-
avtale»? Ta kon-
takt med oss! Om
du ennå ikke har
bodd på Cochs, så
kan vi fortelle at
vi har totalt 205
senger fordelt på
88 rom. Det er TV
på de fleste rom
og standarden er
høy. Vi har 3
kategorier rom;
«rimelige rom»

Ta kontakt med pensjonatvert Isak Skram
for firma-avtale. Ikke nøl, ring 23332400.

med WC/dusj i gangen, «standard rom» m/bad, TE-
kjøkken og kabel-TV og «våre beste rom» med bad,
kjøkken m/kjøleskap, vannkoker og kabel-TV. Og alle
våre priser er rimelige, faktisk helt ned i kr 390,- for
de rimeligste enkeltrommene.



I november satte vi igjen
besøksrekord på Cochs Pensjo-
nat og det er selvsagt en stor
glede at så mange ser ut til å
trives hos oss. Årsakene er
mange og individuelle, men det
er to ting som gjestene stadig
kommer tilbake til; renhold og
service. Det er hyggelig å få så
mange gode tilbakemeldinger
på orden og renhold, når vi
legger så mye krefter og opp-
merksomhet i det. Det er også
svært hyggelig å få mye skryt
av våre serviceinnstilte medar-
beidere. Vi får stadig tilbake-
meldinger om at det å bo på
Cochs oppleves som personlig
og hyggelig. Dette er ene og
alene personalets fortjeneste!
I anledning julen skal vi også i
år hygge oss sammen i desem-
ber. Årets julebords-
arrangement starter med
Vazelina Bilopphøggers, fortset-
ter med julebordsmiddag og
avsluttes på discotek! Men
trivsel handler ikke bare om å
ha det gøy på jobben, det
handler også om helse og
trygghet. Jeg har lyst å sitere
bedriftssykepleier Hebe Løken
(vår bedriftshelsetjeneste):
«Hvis kollegaen din er sur en
dag, bør du ikke tenke - nå skal
søren ikke jeg være blid heller.
Det er ikke alltid så lett, men
det er bedre å prøve å smile,
enn å gå inn for det motsatte.

Besøksrekord

God jul og godt nyttår
fra oss på Cochs!

Nytt fra Nr. 3 / 2004

Vennlig hilsen Isak Skram,
pensjonatvert

Les mere om disse sakene:

1. «Forfatteren Edvard Hoem flytter inn på Cochs»
2. «Familie eller venner på sykehus i Oslo?»
3. «Det må være rent og ordentlig»
4. «Det skjer alltid mye i Oslo?»
5. «Nytt fra Cochs Pensjonat»
5. «Roerne i Christiania»
6. «Kom fram, fyrste»
7. «Fra vår gjestebok»
8. «Historiske Cochs»
9. «Firma-avtale!»

Vi er faktisk 28 ledere og medarbeidere som sørger for at gjestene på Cochs har det bra!

Edvard Hoem på Cochs

Takk til alle våre faste og entusiastiske gjester som kommer
igjen og igjen. I november regner vi med å nå 75 % belegg,
som er en god forbedring fra i fjor.

i november!



«Hoem forteller ujålete og med pondus; språket flyter
lett, og det er godt å være til stede i hans klare, vakre
nynorsk. Foruten å være en historisk beretning er
«Kom fram, fyrste!» en fortelling om å stå for det du

    Les mer om Oslo og Cochs på:               www.cochspensjonat.no

Nytt fra Cochs Pensjonat:
Kjære gjest. I julenummeretav avisen er
det en glede å ønske forfatteren Edvard
Hoem fra Fræna/Molde velkommen «i
familien» på rom 517 med utsikt til
Lorry. I 2003 kom romanen «Roerne i
Christiania». Og i disse tider kommer
romanen «Kom fram, fyrste» som hand-
ler om erkebiskop Olav Engelbrektsson.
Hoem er også utnevnt til festspeldiktar
under «Dei Nynorske Festspela 2005»,
så han har nok å «henge fingrene i».

Edvard Hoem har et imponerende forfatterskap bak seg og ser aldri
ut til å slippe opp for ideer og prosjekter. Og, om 5 år (2010), i
forbindelse med 100 års dagen for Bjørnstjerne Bjørnsons død,
kommer en ny og spennende biografi der Hoem byr på en «litt
annen Bjørnson» enn den historien har fortalt om hittil.

«Jul på Cochs»
Under denne vignetten vil vi presentere glimt fra Cochs
Pensjonats historie. Hvis du som gjest har opplevd eller «hørt
noe» som kan være interessant for denne spalten, ta kontakt
med Isak Skram.

Anna og Anton Gjesdal
stengte pensjonatet
selve julehelgen. Gjes-
tene reiste da hjem til
sine familier over hele
landet. Opp mot jul var
det derimot mye jule-
pynt og «juledufter» på
Cochs Pensjonat. Anne
var et «matmenneske»
og sparte aldri på
hverken fløte, smør eller
sukker. De faste losjer-
nede satte stor pris på
Annes gjestfrihet og
førjulshygge. Juletreet
hadde sine faste plass!

Skal du besøke familie eller
venner på sykehus i Oslo?
Er du i den situasjonen skal du vite at Cochs Pensjonat
ligger svært strategisk transportmessig i forhold til de
fleste sentrale institusjoner i Oslo. For eksempel kan
du reise fra Cochs til Rikshospitalet med trikk nr. 17,
på 13 minutter (inkl. gangtid). Ullevål sykehus ligger
enda nærmere (totalt 10 minutter). For nærmere
informasjon om rutetider se www.trafikanten.no

Nytt fra side 2

Boka er et bestillingsverk fra Christiania Roklub, stiftet
15. mai 1878, i forbindelse med 125 års jubileumet.
Edvard Hoems historie om Christiania Roklub er sann
nok. Men at det er Edmond Ravehart som går langs
Frognerkilen i 1998 for å grave i roklubbens arkiver, er
det resultat av forfatterens dikteriske frihet. Edvard
Hoem er født i 1949 i Fræna utenfor Molde. Hans
familie har rodd færing i 1000 år, slik han selv stadig
gjør, men Hoem har aldri entret en firer og langt
mindre en sculler. Edvard Hoem debuterte som forfat-
ter i 1969 med diktsamlingen «Som grønne
musikantar». Han har vært innstilt til Nordisk Råds
Pris for romanene «Kjærleikens Ferjereiser» (1974),
«Prøvetid» (1984) og «Ave Eva» (1987). Roerne i
Christiania er hans 36te bok.

«Kom fram, fyrste» av Edvard Hoem

«Prisene i Norges hovedstad Oslo ble for drøye,
selv for en vellykket kunsthandler fra London.
Jeg hadde tenkt å bli på Norum til kastanjene
stod i blomst, men flytter til Cochs Pensjonat i
Parkveien. Jeg har utsikt til restauranten som
blir kalt Lorry, eller Parkkafeen. Den er stengt på
grunn av brann, men åpner igjen om noen uker»
(sitat fra Roerne i Christiania s 49).

er, kjempe for hva du tror på -
en fortelling om mot, integritet,
makt og avmakt», skriver Adres-
seavisas Ørjæan Greiff Johnsen i
anmeldelsen av Edvard Hoems
nye roman om erkebiskop Olaf
Engelbrektsson. «Hoem tegner
også et fint bilde av Norge på
denne tiden; av mennesker,
skikker, steder - forfatteren gir
godt liv til kulissene rundt histo-
rien» fortsetter Johnsen. «Kom
fram, fyrste» burde derfor bli et
naturlig valg i julehandelen!

Da pensjonatet var stengt og gjestene reist hjem,
kunne Anna og Anton unne seg noen dager med jule-
høytid og familiehygge sammen med barna.



Det skjer alltid mye i Oslo!
Hvis du ønsker å finne ut
«hva som skjer i Oslo» før
du reiser, kan du begynne
med disse nettsidene:

For booking, ring 23332400 eller gå til:   www.cochspensjonat.no

88 rom med 205 senger

Vi opererer med tre romkategorier. «Rimelige rom,
standard rom og våre beste rom». Felles for alle rom
er at de er nyoppussede, rene og ordentlige. I tillegg
til vår meget sentrale beliggenhet, blir våre gjester
alltid positivt overrasket over standarden enten de
velger å bo på enkeltrom, dobbeltrom eller
flersengsrom.

Det må være rent og ordentlig

Nytt fra side 3

tid når jeg bli pensjonist»? sier hun og smiler. Hun har
vært på Cochs Pensjonat i 6 år og planlegger å bli her
til hun pensjonerer seg. På Cochs jobber hun i team
med 4 andre jenter og synes det er trivelig å jobbe
her. På spørsmål om jobben er tung og krevende, ler
hun og sier: «Du vet at det er jo alltid noen som roter
litt mer enn andre . . . men når jeg er ferdig, så er det
tipp-topp igjen».

På Cochs Pensjonat bor du komforta-
belt og svært sentralt på rom med
hotellstandard til «campingpris».

Våre «rimelige rom» er store og luftige med henholds-
vis 3 og 4 senger, WC og dusj i gangen. Disse rom-
mene er meget populære blant studentgrupper fra
skoler, høyskoler og universiteter over hele landet.
«Standard rom» har bad, WC, tekjøkken og kabel-TV.
«Våre  beste rom» har også bad, WC og kabel-TV,
men i tillegg har du egen kjøkkenkrok med kjøleskap
og vannkoker. I tilknytning til den lyse og trivelige
resepsjonen, finner du en hyggelig TV-stue med
muligheter til nettsurfing, E:mail og dagens aviser.

Her et bilde fra rom 419 som tilhører kategorien «Rimelige rom»

Rom 212 som representant for «Våre beste rom»

sier Ayako som arbeider
med renhold og orden
på rommene på Cochs
Pensjonat. Hun kom til
Norge i 70 årene for å
besøke en venninne, så
traff hun en norsk mann
og fikk to gutter som nå
er henholdsvis 31 og 30
år. Den ene går på skole
i USA, og følger moren
fotspor - ut i verden!
Ayako vokste opp i byen
Hukashima som ligger
like utenfor Tokyo.
Familien bor i Japan og
nå er det endel år siden
Ayako har besøkt dem.
«Kanskje jeg får bedre

www.visitoslo.om
www.aktivioslo.no
www.oslopuls.no
www.nattguiden.no
www.billettservice.no

4982 døgn på
Cochs Pensjonat
handlet det om i «Halvbro-
ren» der Lars Saabye Chris-
tensen skrev seg inn «for
godt» på Cochs Pensjonat.
Lars har gitt ut 2 nye bøker;
Amatøren og Oscar Wildes
heis. «Ingen norsk forfatter
beveger seg mer ubesværet mellom de litterære
formater enn Lars Saabye Christensen." Sven Egil
Omdal, Stavanger Aftenblad om Oscar Wildes heis.



«Nytt fra Cochs Pensjonat»
er en nyhetsavis fra Cochs Pensjonat - ditt beste valg for
overnatting i Oslo. Redaksjon; Isak Skram, Bjørn Armann
og Ole Wille. Produksjon; Armann & Wille. Opplag: 3.000
eks. Redaksjon for dette nummer avsluttet 30. november
2004. Forbehold om trykkfeil.

Parkveien 25, 0350 Oslo

Telefon Telefax
+47 23 33 24 00 +47 23 33 24 10

Mailadresse: booking@cochs.no 

Kunstneren i kjelleren:
Grafikeren Bjørn Kaaks er en av våre billedkunsterne
som er mest representert på folks vegger. Bjørn har

«Firma-avtale»

Neste «Nytt fra Cochs Pensjonat» kommer i
løpet av første kvartal 2005 og vil handle om
vinter Oslo, skoler og organisasjoner på Cochs.
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www.cochspensjonat.no

Som du kan lese til høyre, under vignetten «Fra vår
gjestebok», har vi mange faste firmakunder på Cochs
Pensjonat. Dette er en positivt utvikling som vi har
sett særlig de siste årene. Flere og flere av våre gjes-
ter kommer fra private bedrifter, statlige/kommunale
institusjoner og organisasjoner. Visste du at du kan

verksted i pensjonatets kjeller der
han har holdt de siste 20 årene. Bjørn
er også en populær skikkelse i vår
lille lokale landsby, Hegdehaugsveien
og Bogstadveien. Bjørn skildrer natur,
dyr og mennesker, mest i tresnitt.
Konkrete og abstrakte motiver. Han
spiller også folkemusikk på munn-
harpe, neverlur og seljefløyte. Bjørn

inngå en «firma-avtale»?
Ta kontakt med oss! Om
du ennå ikke har bodd på
Cochs, så kan vi fortelle at
vi har totalt 205 senger
fordelt på 88 rom. Det er
TV på de fleste rom og
standarden er høy. Vi har 3
kategorier rom; «rimelige
rom» med WC/dusj i gan-
gen, «standard rom» m/
bad, tekjøkken og kabel-tv,

Ta kontakt med pensjonatvert
Isak Skram for firma-avtale.
Ikke nøl, ring 23332400.

Her ser vi alle medarbeiderne på Cochs Pensjonat forventningsfulle i førjulsstria. 5 foran fra venstre; Nina, Ayako, Rossana, Bich,
Ratsamee. 5 fra venstre; Jannic. Karoline, Mali, Alicia, Runa. 5 midtre; Tommy, Ana Maria, Tarjei, Gerd, Anna Gyril. 5 halvt høyre;
Carolina, Anja, Hilde, Bi, Harry. 3 bakerst til høyre; May-Liss, Ivar Ida. Alle ønsker gjester og samarbeidspartnere en fredfull julehøytid.

Kaaks gikk ut av Statens
Kunstakademi i 1984 og
har vært privatelev hos
Ludvig Eikaas siden 93.
Du finner bildene hans
på pansjonatets vegger,
utstillinger over hele
landet eller på internett:

www.okkenhaug.com/
web/bjorn.html

og «våre beste rom» med bad, kjøkken m/kjøleskap,
vannkoker og kabel-TV. Og alle våre priser er rimelige,
helt ned i kr 390,- for de rimeligste enkeltrommene.



er noe vi sier oftere og oftere. I
løpet av det siste året har vi
fått flere og flere faste gjester.
Innenfor offentlig sektor er
økningen på 115%, mens for
firmaer er den på hele 140%.
Og tilbakemeldingene er ganske
entydige. Å bli gjenkjent,
ønsket velkommen, «føle seg
hjemme» og bli godt behandlet
av personalet er svært viktig
for alle. I tillegg får vi gode
tilbakemeldinger på at det er
rent og ordentlig overalt!

I løpet av sommeren har
vår fasade blitt pusset opp.
Veggene og vinduene er vasket
og malt, og taket er restaurert.
Også innvendig prøver vi å
være ajour hele tiden, slik at
våre gjester skal oppleve
miljøet som velholdt, pent, rent
og ordentlig.

I dette nummeret setter
vi fokus på skoleklasser, fami-
lier og gjester - mennesker som
ønsker å dele rom for å være
sammen og redusere utgiftene
ved overnatting.

Vi har også hatt besøk av
en skoleklasse fra min hjemby
Måløy - se side 4.

Det siste året har vi fått
flere som bruker Cochs Pensjo-
nat som «gjesterom», ikke alle
har plass nok hjemme til slekt
og venner. Og i slike tilfeller er
det godt å ha Cochs Pensjonat.
Velkommen igjen!

Skal dere til
Oslo i høst?

1. «Måløy Vidaregående skule på ekskursjon til Tigerstaden
2. «Mia Berner fyller 82 år og har kommet med ny bok»
3. «Familie eller venner på sykehus i Oslo?»
4. «Firma-avtalen er populær!»
5. «88 rom med over 200 senger»
6. «Hva skjer i Oslo i høst?»
7. «Nytt fra Cochs Pensjonat»
8. «Harry Egstad fyller 70 år»
9. «Jentene i flertall på Cochs»

Du bor sentralt midt mellom Slottsparken og Bogstadveien. Cochs Pensjonat har
205 senger fordelt på 88 nyoppussede rom. Priser fra kr 205,- (i 4 sengsrom).

Kunne dere tenke dere å bo bra og rimelig?
Vi har både enkeltrom, dobbelrom, 3 sengs- og 4
sengsrom. Derfor har vi god plass til skoleklasser,
familier og gjester «du ikke har plass til hjemme».

Velkommen igjen!

Cochs Pensjonat sett fra Slottsparken

Nytt fra Nr. 1 / 2005

Les mere om disse sakene:

Vennlig hilsen Isak Skram
pensjonatvert



    Cochs Pensjonat i Parkveien 25       www.cochs.no

Nytt fra Cochs Pensjonat:

Kjære gjest. Vi ønsker deg herved vel-
kommen til denne utgaven av «Nytt fra
Cochs Pensjonat». Hensikten med
denne nyhetsavisen er å gi våre gjester
informasjon og nyheter om Cochs Pen-
sjonat. Samtidig supplerer vi med nyhe-
ter fra Oslo og ting du kan gjøre her,
mens du naturligvis bor på Cochs!

 «Historiske Cochs»
Under denne vignetten vil vi presentere glimt fra Cochs
Pensjonats historie. Hvis du som gjest har opplevd eller «hørt
noe» som kan være interessant for denne spalten, ta kontakt
med Isak Skram eller Anna Gyril Skram Olivares.

Asbjørn Ure flyttet inn på
Cochs Pensjonat 20.8.1945
og bodde der i 10 år sammen
med sin familie. Han var 3 år
eldre enn pensjonatdatteren
Anne-Karin og således en
attraktiv lekekamerat i det
mystiske huset med 5 etasjer
og trappegelender uten stop-
pere. Livet på Cochs var gan-

Nytt fra side 2

I denne avisen setter vi fokus på våre 3 og 4 sengs
rom. Dette gjør det enkelt å huse familier, skoleklas-
ser og andre grupper som både liker å reise/bo
sammen og som selvsagt sparer penger på å dele
rom. Er man 4 som deler rom, er boutgiftene redusert
til kr 205,- pr. person.

Javel, så har vi et sted å bo, og siden Cochs
Pensjonat ligger ved Slottsparken, så tar det bare
noen få minutter å rusle ned på Karl Johan. Mere
sentralt går det nesten ikke an å bo, for hvis du øn-
sker å handle, så ligger Cochs Pensjonat i starten av
Norges beste handlegate - Bogstadveien.

Og uansett hvor du har tenkt deg, så ligger
Cochs Pensjonat bra til, midt mellom Oslo Sentralba-
nestasjon og Frognerparken. Det meste ligger i gang-
avstand, og skal du ut på en lengre tur, så er det kort
vei til buss, trikk og T-banenett. NSB/Nationaltheatret
stasjon har egen utgang/inngang i Parkveien. Så skal
du reise med tog eller kommer med tog, så er det
bare noen få minutter til Cochs.

Det er rimelig å overnatte hos oss og i tillegg er
54 rom utstyrt med minikjøkken, slik at dere kan lage
mat selv og derved gjøre oppholdet enda rimeligere.
Vår resepsjon ligger i andre etasje. Våre gjester har
nøkkel til utgangsdøren, slik at man ikke behøver å gå
gjennom resepsjonen, hvis man ikke har et ærende
der - dermed forsterkes følelsen av å «være hjemme»
- å ha «en liten leilighet» sentralt plassert ved Slotts-
parken, et stenkast fra Oslo sentrum og Aker Brygge.

ske anderledes enn i dag. Hele familier bodde på et
rom, gjerne i flere år. Nærmeste nabo var skuespille-
rinnen Synnøve Strigen. Når hun øvde sang, så var
det som om hun stod inne på familien Ures rom. I
tillegg kunne hun rope, skrike og gråte ganske høyt.
Innimellom tenkte familien Ure på å ringe politiet,
men de ble sterkt beroliget av å få vite at hun bare
øvet seg til teater eller filmroller. I bakgården kom

for å underholde. Men siden det var første gang han
spilte munnspill, så tok det lang tid, før det havnet
en mynt i lua. Turen gikk sporenstreks til gotte-
butikken, hvor mynten ble vekslet inn i karameller.
Men dette ble dessverre både begynnelsen og slut-
ten på Asbjørns musikalske karriere.

Ellers var det ikke bare Arne Skaugens gate-
gutter som stjal såpekokos. På den andre siden av
gaten for den israelske ambassaden var det ideelt å
stå. Og når lastebilene kom kjørende oppover Park-
veien med sine små motorer, så hørte man det lang
vei. Da var det bare å løpe opp på haugen og kaste
stein på kokoslasta og var de heldige, sprutet det
kokos ned på gata. Av andre populære aktiviteter,
nevner vi fotball, der fotballene var laget av avispa-
pir surret sammen med hyssing. Det kunne gå med
bortimot 3 baller i løpet av et lengre løkkeoppgjør.

Asbjørn besøkte Cochs Pensjonat i midten av
august 2005 og forteller at det var svært morsomt
«å vandre rundt» der han bodde for 50-60 år siden,
før han flyttet til USA. Men nå er han tilbake på gam-
le trakter for godt, vel plassert på Valle Hovin i Oslo.

det ofte gatemusikere som
stilte seg opp for å synge og
spille. Da hang leieboerne ut
av vinduene, og når de var
ferdige å spille, så kunne det
hagle med småmynter som
belønning. Det var jo ikke så
mye annen underholdning
den gangen. Da Asbjørn Ure
fikk munnspill i bursdags-
gave i barndommen, bar det
derfor rett ned i bakgården

Asbjørn Ure i Parkvn. 25

Nåværende eier og Asbjørns
lekekamerat Anne-Karin Skram
på rommet i Cochs Pensjonat.

Daglig leder Anna Gyril Skram Olivares og pappa/pensjonatvert Isak
Skram er begge fornøyde med fremgangen for Cochs.



Skal du besøke familie eller
venner på sykehus i Oslo?
Er du i den situasjonen skal du vite at Cochs Pensjonat
ligger svært strategisk transportmessig i forhold til de
fleste sentrale institusjoner i Oslo. For eksempel kan
du reise fra Cochs til Rikshospitalet med trikk nr. 17,
på 13 minutter (inkl. gangtid). Ullevål sykehus ligger
enda nærmere (totalt 10 minutter). For nærmere
informasjon om rutetider se www.trafikanten.no

Hva skjer i Oslo i høst?
På www.visitoslo.com kan du f.eks. klikke på: «at-
traksjoner, aktiviteter, spise ute eller hva skjer?» og
se hva Oslo har å tilby lang tid i forveien. De som
ønsker å se nærmere på Oslos unike skiterreng, kan
besøke www.skioslo.no. De aller yngste kan ta en titt
på  www.aktivioslo.no. Er du eller «føler du deg» ung,
kikk på www.oslopuls.no eller www.nattguiden.no
som gir rask tilgang til konserter, klubber og ute-
steder hvor du kan treffe likesinnede. Du kan også gå
rett til nettsiden www.billettservice.no og få tilgang til
et stort antall konserter, revyer og andre kulturtilbud.
Hvis du er ute etter å handle, så ligger Cochs Pensjo-
nat i starten av Oslos beste handlegater, Bogstad-
veien/Hegdehaugsveien. Du finner mer informasjon
om den på www.cochs.no

For booking, ring 23332400 eller gå til:            www.cochs.no

88 rom med over 200 senger

Harry Egstad
70 år, men
«still going
strong» som
Cochs alt-
muligmann!

Nytt fra side 3

I tillegg til 18 enkeltrom og 40 dob-
beltrom, har vi 18 rom med 3 senger
og 12 med 4 senger - ideelt for skole-
klasser, familier og større grupper.

En sovesofa gjør at det raskt blir plass til 3 personer.

Han har seilt rundt Afrikas Horn, vært innom de fleste
land i Syd-Amerika, seilt St. Lawrence kanalen til
Quebec i Canada og var i Gulfen da Thor Heyerdahl
satte fyr på Tigris i Djibouti 3. april 1978 i protest
mot krigene som raste på begge sider av Rødehavet.
Så Harry har virkelig fått sett seg om i verden! I dag
er han pensjonatets altmuligmann. Etter at Harry ble
pensjonist, har han tatt seg av forefallende arbeid og
reparert ”alt som går i stykker”. Og, med så mange
gjester som Cochs Pensjonat har, er det stadig noe å
henge fingrene i. Harry ble født i Kristiansund 22. mai
1935 og som du sikkert forstår har han seilt til sjøs i
flere år. Vel i land utdannet han seg til elektriker. Han
arbeidet i Kristiansund i mange år, men så i 1984 fikk
han jobb i Oslo Lysverker. Siden den gang har han
bodd i Oslo, men er stadig på besøk i hjembyen.
Harry holder formen vedlike på sykkel; det går ikke
en dag uten at han er ute på tur. Ellers er han
levende interessert i sport og er Molde FK supporter.

God plass til både gjester, bagasje, matlaging og sosiale aktiviteter.

En ekstra seng og vips har vi plass til 4 gjester på samme rom!

Vi opererer med tre romkategorier. «Rimelige rom,
standard rom og våre beste rom». Felles for alle rom
er at de er nyoppussede, rene og ordentlige. I tillegg
til vår meget sentrale beliggenhet, blir våre gjester
alltid positivt overrasket over standarden enten de
velger å bo på enkeltrom, dobbeltrom eller
flersengsrom.



«Nytt fra Cochs Pensjonat»
er en nyhetsavis fra Cochs Pensjonat - ditt beste valg for
overnatting i Oslo. Redaksjon; Isak Skram, Bjørn Arm-
ann og Ole Wille. Produksjon; Armann & Wille. Opplag:
5.000 eks. Redaksjonen for dette nummeret er avsluttet
15. september 2005. Forbehold om trykkfeil.

Parkveien 25, 0350 Oslo

Telefon Telefax
+47 23 33 24 00 +47 23 33 24 10

Mailadresse: booking@cochs.no 

Fra vår «Gjestebok»:«Jentene i flertall på Cochs»

Nytt fra side 4

www.cochs.no

Visste du at du kan inngå en «firma-avtale»? Ta kon-
takt med oss! Om du ennå ikke har bodd på Cochs, så
kan vi fortelle at vi har internettstasjon ved resepsjo-
nen, slik at du kan surfe på nettet og lese/sende mail.
Det er TV på de fleste rom og standarden er høy. Vi
har 3 kategorier rom; «rimelige rom» med WC/dusj i
gangen, «standard rom» m/bad, minikjøkken og
kabel-TV og «våre beste rom» med bad, minikjøkken
eller kjøleskap/vannkoker og kabel-TV. Våre priser er
rimelige, faktisk helt ned i kr 390,- for de rimeligste
enkeltrommene. Ta kontakt med daglig leder Anna
Gyril eller pensjonatvert Isak Skram for firma-avtale.
Ikke nøl, ring 23332400 i dag!

Måløy Vidaregåande skule på
ekskursjon til Tigerstaden!

«Firma-avtalen er populær»!

Anna Gyril leder 18 jenter og 8 gutter
som alle er opptatt av god service.

Mia Berner fyller 82 år og selv-
følgelig har hun skrevet en ny
bok; «Fordi det er slik jeg ror»

«Erotikk takk!», skrev
Dagbladet om boken som
selvfølgelig har «minst et
knull i hver historie». Og
Mia Berner har alltid vært
glad i menn. I Dagbladets
Magasin forteller hun om
et svært godt forhold til sin
far og et svært dårlig for-
hold til mor. I 1942 flyttet
hun fra Stavanger til Oslo
som nittenåring for å stu-
dere ved UiO. Da hadde
hennes mor forlengst gitt
henne opp. «Med flate sko
og meninger blir man al-

dri gift», sa moren, som mente hun var i ferd med å
forspille alle sine sjanser hos det andre kjønn. Men
Mia Berner var pen, hadde mannekengmål og var
intelligent og entusiastisk. Ryktene sier at til og med
Olof Palme vurderte å fri til henne da de studerte
sammen i Uppsala. «Men han torde vel ikke fordi jeg
var så omsvermet», ler Mia i intervjuet med Dagbla-
det. Og hvis du skulle se en kvinne med store, røde
briller, rødt høreapparat, rød leppestift, rød neglelakk,
rød genser og rød kåpe, utenfor Cochs, så er det ikke
tvil. Det er Mia Berner! Les mer på våre nettsider.

Mia har bodd mye  på Cochs.
Rom 521 har fått hennes navn.

«Din vekst - vår utfordring!» er mottoet til Måløy
vidaregående skule som nettopp har fått nybygg;
Maritim avdeling med klasserom, kjøkken og båt-
simulatorer! Det var 15 elever og 3 lærere/assistenter
elever fra grunnkurs Hotell- og næringsmiddelfag som
var på Oslotur for å besøke bl.a. Tine, Ringnes, Oslo
Plaza og ellers oppleve livet og de kulturelle tilbudene
som hovedstaden har. Klassen innlosjerte seg på 3 og
4 sengs rom, mens lærerne fikk enkeltrom. Og alle
var kjempefornøyde sier Monika Venøy som var an-
svarlig for turen. «Cochs Pensjonat er rimelig, rom-
mene fine og det er så lett å finne fram dit», fortsetter
hun. Klassen kom til Oslo på mandag og reiste tilbake
på torsdag og de tre overnattingene fungerte fint.
«Elevene var også svært fornøyde og oppførte seg
faktisk langt bedre enn vi hadde fryktet på forhånd»,
ler Monika på telefonen. Hun forteller også at det er
mange fra Måløy som bruker Cochs Pensjonat i forbin-
delse med fotballkamper, konserter og forretninger.
Vi ønsker henne og flere klasser fra Måløy velkomne!

Anna Gyril Skram
Olivares leder et
serviceinnstillt team
med over dobbelt så
mange jenter som
gutter. Anna Gyril er
utdannet ved den
internasjonale
hotellhøyskolen Sitc
Têtê-de-Ran i Sveits
og er derfor også
svært språkmektig!

Måløy vidaregåande skule ligger flott til i Deknepollen i Måløy.
Skolen ble etablert litt for sent til at Isak Skram fikk oppleve den.
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Kultur og tilhørighet!

     Cochs Pensjonat er et av de
få gjenværende familieeide
historiske overnattingsstedene i
Oslo. Pensjonatet har vært i
familiens eie siden vi kjøpte det
av søstrene Coch i 1946. Siden
den gangen er pensjonatet
utvidet og pusset opp i flere
omganger. Derfor framstår det
nå som moderne, rent og pent -
men med historien, kulturen,
dekoren og atmosfæren i
behold. På våre nettsider kan du
se bilder som viser alt vi er så
stolte av!
     Satsingen på disse
kvalitetene har gitt oss mye
oppmerksomhet og det er
svært hyggelig når bladet
“Reiser & ferie” plasserer Cochs
på førsteplass for overnatting i
Oslo “Hotell for komfortable

kunstpauser”. På nettsidene våre
kommer det mer stoff om
Cochs` historie og menneskene
som bor og har bodd hos oss.
     Vi har satset mye på HMS de
siste årene. Inne i avisen kan du
lese mer om hvordan vi arbeider
for at du som kunde skal få det
enklest og best mulig når du bor
på Cochs Pensjonat.
      Siden de fleste av oss har
jobbet her lenge, føler vi oss
som “en stor familie”. Mange av
våre faste gjester setter også
pris på å bli gjenkjent når de
kommer. Og våre medarbeidere
vet etterhvert “hvordan gjest-
ene vil ha det”. Velkommen som
gjest i hovedstadens nye
kulturkvarter.

Vennlig hilsen Isak Skram,
pensjonatvert

Cochs midt i

kulturkvarteret
Vi fyller 80 år i år og feirer det med å lage utstilling

med 3 kunstnere som alle hører hjemme på Cochs.

Ved siden av oss reiser Litteraturhuset seg. Edvard

Hoem “bor” fortsatt på rom 518 og får strålende

kritikker i Sverige og snart er Cochs “trådløs sone”!

Kannesteinen ved Måløy malt av Marit Ida Skram

Rimelig Sentralt i Osloovernatting

Litteraturhuset blir et betydelig kultursenter i Oslo.

Det skal ligge vis-a-vis Cochs Pensjonat i krysset

Parkveien og Wergelandsveien. På bildet i

bakgrunnen ser vi restaurant Lorry på venstre

side. Litteraturhuset åpner høsten 2007.

Les mer om dette: Litteraturhuset, vår nye nabo!

“Katt” tresnitt av Bjørn Kaaks

- skaff deg FIRMA-avtale

- Edvard Hoem får strå-

  lende kritikker i Sverige

- det skjer alltid mye i Oslo

- Helsenor bruker Cochs

- Trådløs sone på Cochs

- Kaffebrenneriet er popu-

  lært blant våre gjester

- verdens beste pensjonat



Nytt fra    side 2

Les mer om Oslo og Cochs på: www.cochs.no

“Cochsdatteren” Anne Karin

Under denne vignetten vil vi presentere glimt fra Cochs Pensjonats

historie. Hvis du som gjest har opplevd eller “hørt noe” som kan være

av interesse for denne spalten, ta kontakt med Isak Skram 48075033

Fra de første årene husker hun store rom, lange ganger
og mange spennende mennesker. Hun var mye på besøk
hos frøken Coch som hadde katt og bodde på 309.
Ellers var det mange spennende portrom å leke i og ofte
kom det gatesangere og knivslipere som arbeidet og
underholdt i bakgården. Småpenger som belønning ble
kastet ned fra vinduet, pakket inn i et lite tøystykke.
“Lyden var upåklagelig, for bakgården gav god akustikk”,
forteller Anne-Karin til “Nytt fra Cochs Pensjonat”.

Det bodde bare menn på Cochs den gangen;
særlig statsansatte og studenter, fra Oslo Tekniske Skole
og “Elementærteknikken”. Personalet var nesten
utelukkende kvinner og svært mange av dem fant seg
ektefelle blant gjestene - så også Anne Karin. Etter å ha
gått realskole på Eidsvoll, flyttet hun inn på rom 316 for
å begynne på Oslo Kristelige Gymnas i august 1962.
Samtidig kom “Askeladden” Isak Skram flyttende fra
Måløy for å gå på skole. De fant tonen med en gang og
giftet seg et år senere. Slik gikk det altså til at Aske-
ladden fikk  “Cochsdatteren og halve pensjonatet”.

Anne-Karin er utdannet lærer og avsluttet sin
karriere som rektor ved Grav Skole i Bærum. I dag er
hun pensjonert, men i ferd med å avslutte en
Bachelorgrad i Kunsthistoire og bruker mye tid på å reise
og dyrke hobbyer og interesser. Kulturutviklingen på
Cochs Pensjonat er selvsagt en av hennes kjepphester!

Anne-Karin Skram på Cochs i 1949

Det skjer alltid mye i Oslo!

Hovedstaden byr på svært mange

kulturelle og sportslige begivenheter

året rundt.

For de av våre gjester som har tilgang til internett,
finnes det flere nettsider du kan gå inn på og
planlegge hva du vil oppleve på forhånd. På
www.visitoslo.com kan du f.eks. klikke på
“attraksjoner, aktiviteter, spise ute eller hva skjer?”
og se hva Oslo har å tilby lang tid i forveien. De aller
yngste finner mye spennende på www.aktivioslo.no.
Er du ung, kikk på www.oslopuls.no eller
www.nattguiden.no som gir rask tilgang til konserter,
klubber og utesteder hvor du treffer likesinnede. Du
kan også gå direkte til nettsiden
www.billettservice.no og få tilgang til et stort antall
konserter, revyer og andre kulturtilbud. Er det
shopping du er interessert i, så husk at Cochs
Pensjonat ligger i starten av Norges beste
handlegate - Bogstadveien/Hegdehaugsveien. Du
finner mer informasjon om dette på www.cochs.no.

Skal du besøke famile eller

venner på sykehus i Oslo?

Er du i den situasjonen, skal du vite at Cochs Pensjonat
ligger nær de fleste sentrale institusjonene i Oslo. For
eksempel kan du reise fra Cochs til Rikshospitalet med
trikk nr. 17 på 13 minutter (inkl. gangtid). Ullevål
Sykehus ligger enda nærmere (totalt 10 minutter). For
nærmere informasjon om trikker, busser, T-bane og
rutetider, gå til www.cochs.no/sentralt.html eller
www.trafikanten.no.

Kaffebrenneriet er populært

blant våre gjester!

Kaffebrenneriet har flyttet inn ved siden av inngangen til
Cochs Pensjonat. Dette betyr kort vei for våre gjester til
utsøkt kaffe av alle slag. Kaffebrenneriet selger også
mat, slik at de som har dårlig tid bare kan stikke innom
og hente seg et smørbrød og en “cafè au lait” . .

I 1946 solgte Anton og
Anna Gjesdal huset på
Hop utenfor Bergen og
kjøpte Cochs Pensjonat
i Oslo av søstrene Coch.
Anne-Karin Gjesdal var
bare 1 1/2 år den
gangen og bodde de
første årene mye hos
tante og onkel på
Eidsvoll. Hun husker
Cochs mest fra feriene,
der foreldrene jobbet
døgnet rundt for å
utvikle pensjonatet.

Jentene på Cochs lytter til en gatesanger i portrommet (1955)Kaffebrenneriet - ved siden av inngangen til Cochs
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Grafikeren Bjørn Kaaks er en av våre billedkunstnere
som er mest representert på folks vegger. Bjørn har
verksted i pensjonatets kjeller, der han har holdt til de
siste 20 årene. Bjørn er også en populær skikkelse i vår
lille lokale landsby; Hegdehaugsveien og Homansbyen.
Han skildrer natur, dyr og mennesker, mest i tresnitt.
Konkrete og abstrakte motiver. Bjørn Kaaks er født og
oppvokst i Molde og gikk ut fra Statens Kunstakademi i
1984. Du finner bildene hans på Cochs Pensjonats
vegger, utstillinger over hele landet og på
www.bjornkaaks.com I 2002 ble han portrettert
i et 30 minutters program av NRK 1 med tittelen
“Bogstadgangeren” - sendt i beste sendetid.

“Vi jobber målbevisst for å bli

verdens beste pensjonat”

sier Nina Refstad, som er Husøkonom på Cochs
Pensjonat. “Og, ikke bare best, men også rimeligst”,
legger hun til med et smil. “Best og rimeligst, har-
monerer det da”, spør intervjueren. “Jo, faktisk, det

handler mest om å gjøre alt enklere for alle”!“Jaså, men
hvordan merker gjestene dette da”?
     “Først og fremst merker de det på prisen. Vi ligger
midt i sentrum og holder en høy standard og allikevel må
du ikke ut med mer enn i overkant av 400 kroner for å
bo på våre rimeligste rom”, fortsetter hun. “Så prisen er
viktigst for gjestene”? spør jeg videre. “Klart det - mange
av dem er firmaer som kan komme opp i flere hundre
overnattingsdøgn i året og da er det penger å spare, i
forhold til å bruke et hotell”.

for riktig dosering av midler. Vi driver et moderne og
effektivt renhold. I løpet av de siste årene er pensjonatet
blitt mer funksjonelt, bedre for miljø og mennesker og
enklere å drive”, sier en engasjert Nina som har arbeidet
på Cochs Pensjonat siden 1. februar 2000.

og har kuttet ut alt som
heter engangsprodukter. Og
hvis gjestene ønsker nye
håndklær, legger de bare fra
seg de brukte på gulvet (før
byttet vi alle hver dag). Vi
bruker nøytrale syntetiske
vaskemidler som ikke skader
huden, og på vaskeriet har vi
også dispensere som sørger

Hun er 39 år, samboer og har to gutter på 2 og 5 år og
er utdannet Husøkonom fra Høyskolen i Akershus 1996.
Hun har reist mye og arbeidet så langt nord som Ny
Ålesund (Verdens nordligste bosetting på Svalbard). Hun
har arbeidet på cruisebåter som har seilt over hele verden
- også rundt “Hornet” (Spissen av Sydamerika). Og hun
har vært vannskiinstruktør i Spania og bartender på pub i
London. “Og nå jobber du altså på Cochs Pensjonat”?
spør jeg nysgjerrig. “Vel, for det første har jeg fått barn,
men den viktigste årsaken er ansvar, frihet og fleksibilitet i
jobben. Jeg har mange spennende oppgaver og kan
organisere dagene og ukene nesten som jeg vil”, sier Nina
som tydeligvis trives på Cochs Pensjonat.

Hvem er så Nina da?

“Hvor mange er dere på din avdeling”? “Vi er faktisk 13
ansatte som kommer fra nesten like mange land”. “Jøss,
da blir det vel ikke så lett å kommunisere”? “Det er ikke
noe problem, vi snakker kun norsk på Cochs Pensjonat
og det gjør at f.eks. nye ekstrahjelper lærer norsk langt
hurtigere enn før og det setter de pris på”!

Over 10 nasjonaliteter blant de ansatte

“Men vil ikke folk ha minibar og mere luksus da”? sier
intervjueren. “Nei, de kommer til oss fordi vi ligger
sentralt i Oslo, pent, rent, ordentlig og samtidig rimelig.
Vi har helt bevisst kuttet ut tepper, dyner og puter med
dun og er svært nøye på renhold. I tillegg er det ikke
tillatt med dyr eller røyking, slik at samtlige rom er
allergivennlige”. “Vi bruker selvsagt ubleket toalettpapir

Bedre for både miljø og mennesker

Høstutstilling på Cochs i an-

ledning vårt 80-års jubileum

Foto: “Fugl” av Erling Okkenhaug

I september og oktober
finner du en utstilling av
bildene til Bjørn Kaaks,
Marit Ida Skram og Erling
Okkenhaug i pensjonatets
lokaler. Men allerede i
løpet av våren kan du se
de fleste bildene på våre
nettsider, klikk deg inn på
www.cochs.no og kikk
etter “utstilling”.

Cochs Pensjonat har

vært røykfritt siden

1. oktober 2003

Cochs Pensjonat var en av de første overnattings-
stedene i Norge som innførte røykeforbud. “Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger,  for det er ikke bare
ikke-røykerne som fortrekker det. Svært mange
røykere ønsker heller ikke å bo/sove i et rom som
lukter røyk”, forteller husøkonom Nina.

Marit Ida Skram (niese av Isak Skram) lekte ofte på
Cochs Pensjonat i 60 årene. I 80 årene var hun
ekstrahjelp på Cochs Pensjonat mens hun gikk på Oslo
Tegne og Maleskole . Hun er sykepleier av yrke og
definerer malekunsten som hobby. Marit har 21 kollektive
og 2 separatutstillinger bak seg. 7-8 bilder er innkjøpt av
forskjellige institusjoner i Oslo og Måløy (der hun har sine
røtter). Hun er gift og bor på Ytre Enebakk. I 80 årene var
hun også med i danseemsemblet Carte Blanche.
“Kannesteinen” på forsiden henger i vår resepsjon.

Mot alle odds tok den uortodokse idésprøyten
Erling Okkenhaug (Allgrønn, Klimatiltak.no, Den stille
bølgen) innersvingen på byråkrater og havnevesen i
kampen for hovedstadens sjøside på nitti-tallet. Siden
er miljøengasjementet utviklet til et mangfoldig forum
for humanøkologi. Hovedkvarteret ligger i “Revehiet”,
kjellerlokalene under Cochs pensjonat. Erling
Okkenhaug er også kommunikasjonsrådgiver, forfatter
og fotograf med flere utstillinger bak seg. Ikke minst
pryder bildene hans mange av rommene våre. Du finner
mer om Erlings mange virksomheter på
www.okkenhaug.com
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Parkveien 25, 0350 Oslo

Telefon  +47 23 33 24 00

Telefax  +47 23 33 24 10

booking@cochs.no

www.cochs.no

“Firma-avtale”

Vi får stadig flere og flere firmakunder på Cochs Pensjo-
nat. Dette er en positiv utvikling vi har sett de siste årene
i takt med at vi har vært flinkere til å informere om vårt
tilbud. Flere av våre gjester kommer fra private bedrifter,
statlige og kommunale etater og organisasjoner. Derfor
begynte vi å tilby en “firma-avtale” for å kunne yte bedre
service til de som bruker oss mye. Om du ennå ikke har
prøvd å bo hos oss, kan vi fortelle at vi har 205 senger

fordelt på 88 rom. Det er TV på
de fleste rom og standarden er
god. Vi har 3 kategorier rom;
“rimelige rom” med WC/dusj i
gangen, “standard rom” m/bad,
mini-kjøkken og TV. “Våre beste
rom” med bad, mini-kjøkken/
kjøleskap/vannkoker  og TV.
Standarden på samtlige rom er
god og prisene lave - helt ned i kr
420,- for rimelige enkeltrom.

Cochs Pensjonat er

snart trådløs sone

kalt “Cochsnet”

Vi har spurt våre gjester hva de ønsker seg mest og
svaret var entydig - trådløs sone. I løpet av våren
2007 kan du bare slå på din bærbare PC eller Mac og
koble deg til det åpne nettverket “Cochsnet”.

er et vikarbyrå for helsepersonell som bestreber seg på
å formidle rett person til rett tid og rett pris for sine
kunder som er sykehus og kommuner.  Og de gjør det
bra, i 2006 økte omsetningen med 171 % til over
hundre millioner kroner. “Helsenor bruker Cochs
Pensjonat til vikarer som pendler for å jobbe i Oslo -
99% av dem kommer fra Sverige”, sier Øyvind Hatlelid.
“For helsepersonell ligger Cochs Pensjonat nærmest
perfekt til - kort avstand til de store sykehusene og
nær et meget godt kollektivt transporttilbud,” forteller
han videre. “Cochs ligger i et rolig strøk og våre vikarer
føler seg trygge der”.

Svenske vikarer på Cochs!

at det er TV på rommene og at det også er muligheter til å
lage mat, siden det kan bli dyrt å spise ute hver dag”. “Vi er
også meget tilfredse med fakturering og oppfølging av
bestillinger, endringer og avbestillinger. Jeg kan ikke huske
at noe har vært feil i det hele tatt. Jeg synes også de er
flinke til å ringe og sjekke ting i forkant, hvis de lurer på om
noe ikke  er som det skal være”. “Liker de svenske
vikarene seg i Norge”, spør vi. “Ja, absolutt. De har mange
fordeler. Bedre lønn enn i Sverige, skattefordeler og
valutafordeler, og i Norge er det stor mangel på
arbeidskraft slik at de kan jobbe så mye de vil”! “Hvis du
skulle beskrive Cochs kort og greit, hva ville du si da”?

“Behjelpelige og fleksible, sikkert og trygt, sentralt
og rimelig, tror jeg beskriver vårt inntrykk bra”, sier Øyvind
som har travle dager i et hektisk miljø på Aker Brygge.

Pensjonatvert Isak Skram

I tillegg ligger Cochs nær sentrum hvis vikarene
ønsker å gå på byen og i starten av Hegdehaugsveien/
Bogstadveien hvis de ønsker å handle”. “Jeg er meget
fornøyd med servicen. Cochs klarer alltid å finne en
løsning selv om det er fullt og vi har et meget bra
samarbeid når det gjelder bestilling/avbestilling. Vi får
bare gode tilbakemeldinger fra vikarene - de sover godt
og får all den hjelp de måtte trenge fra hyggelige
ansatte”. “I tillegg har Cochs både 1 sengs, 2 sengs, 3
sengs og 4 sengs rom. Flere av våre vikarer er
venninner og vil gjerne bo sammen, det kan de gjøre
på Cochs hvis de vil”! “Mange av våre vikarer bor på
Cochs Pensjonat i flere uker av gangen, da er det fint

Helsenor

“Mors og fars historie” av

  Edvard Hoem får

  strålende kritikk i Sverige

Edvard Hoems “Mors og fars
historie” roses i Sverige, forteller
Dagbladet 15. mars 2007. Boka,
som var nominert til Nordisk Råds
litteraturpris i fjor, får strålende
kritikk i Dagens Nyheter.
Anmelderen Eda Adolfson roser
Hoem for ikke å forsøke å gå inn i
andres psyke, til tross for at han
skriver om sine foreldre. “Hoem
skaper emosjonell spenning
gjennom det tilbakeholdne, anede,

gjettede - og godt komponerte”, skriver hun blant annet,
og sier at hun ble fengslet av historien fra første side.
Edvard Hoem hører som kjent hjemme på rom 518 i
Cochs Pensjonat og du kan lese mer om hans forhold til
Cochs på våre hjemmesider www.cochs.no
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Historien gjentar seg?

2007 var det beste året hittil  i
pensjonats lange historie med et
belegg på over 87 %. Og det er
faste gjester fra bedrifter som
står for mesteparten av
veksten. For det var slik det
begynte for mange, mange år
siden, med studenter og ansatte
i private og offentlige
virksomheter. Vi får også oftere
store selskaper - snart kommer
by:Larm med 141 gjester på
besøk. Cochs Pensjonat blir mer
og mer det det engang var - et
sosialt miljø og møtested for
mennesker. At gjester og
personale kjenner hverandre
gjør det enklere for oss å gi
personlig service!

Og vi gjør så godt vi kan
for å øke opplevelsen. Vi pusser
opp hele tiden, nå er det
inngangspartiet som får en
ansiktsløftning. Vi har dyktige
ansatte på renhold/tilrette-
legging, hele pensjonatet er
trådløs sone og det er flat-TVer
på alle rom med bad.

Vi samarbeider mer og
mer med de mange kultur-
institusjonene rundt oss. Denne
gangen er vi stolte over å
presentere Kunsternes Hus med
utstillingen “Ghost in the Ma-
chine”. Vi arbeider også for å
forene det moderne med
historie og kultur. Skriften på
veggene er malt over, men du
kan gjenoppleve noe av den i
Kjeld-Willy Hansens skråblikk på
Cochs i hans “Cochs-blues”.

Vennlig hilsen Isak Skram,
pensjonatvert

Brød & sirkus i

Snart kan du få Norges beste brød i Åpent bakeri`s
nystartede avdeling ved Cochsbygget! På Kunstnernes
Hus åpner “Ghost in the Machine” 8.2. I avisen og på
nettsidene våre finner du journalist Kjeld-Willy
Hansens “Cochsblues”! Jo, det svinger på Cochs!

Åpent Bakeri starter opp i Parkv. 25 ved Cochsbygget  (nær Slottsparken)  våren 2008

Rimelig Sentralt i Osloovernatting

Fra 8. februar kan du besøke utstillingen “Ghost in
the machine” der noen av verdens fremste
kunstnere stiller ut kunstverk med utgangspunkt i
uforklarlige, mystiske og forstyrrende effekter i vår
medieverden. 30 meter fra Cochs Pensjonat!

Les mer om dette: Spøkelser på Kunsternes hus?

- skaff deg FIRMA-avtale

- willeclausen lagde video
  i kjelleren på Cochs

- Ghost in the machine

- Hva skjer i Oslo?

- Åpent Bakeri på hjørnet

- 60 år på Cochs Pensjonat

- Kjeld Willys Cochs blues

kulturkvartalet
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Les mer om Oslo og Cochs på: www.cochs.no

60 år på Cochs, noen bedre?
Under denne vignetten vil vi presentere glimt fra Cochs Pensjonats
historie. Hvis du som gjest har opplevd eller “hørt noe” som kan være
av interesse for denne spalten, ta kontakt med Isak Skram 48075033

“Vi hadde ikke så mye penger, ukas utskeielse bestod i
Cola og noen bananer sammen med kjæresten - på
rommet”, ler han. “En gang var det så fullt at Albert
Henrik Mohn og jeg måtte sove på hver vår sofa i
salongen. Det var litt spesielt å snakke med en av tidens
kjendiser, han var meget interessant og hyggelig”. Av
lærerne husker han Magnus Grønvold best, han har
oversatt en stor mengde spansk litteratur til norsk, bl.a.
Don Quijote (sammen med Nils Kjær). “Han hadde ikke
smilt siden 1905”, forteller Einar, “men vi fikk oppleve det
i 1953. Han kom inn i klassen og begynte å rope opp
navn, da ingen svarte etter 3-4 forsøk, begynte det å
demre - han var i feil klasse. Da bredte det plutselig et
smil seg utover det ellers så alvorlige ansiktet og han
forlot klasserommet under full applaus”! “Og det nyttet
ikke å komme for sent, skoleporten ble låst kl. 08.00, å
komme presis var en viktig del av lærdommen den
gangen”.

Han husker også godt arbeidsjernet og den store
administratoren Anna Gjesdal, pensjonatvertinne og
Einars tante. Fullt hus, full pensjon og klesvask bød på
helt andre arbeidsdager enn vi er vant til i dag. “Men
plutselig skulle hun slappe av og ha det litt moro - da
kommanderte hun meg og et par andre inn i salongen
for å spille Casino, og da nyttet det ikke å si nei”!

“En annen av lærerne var Harald Witzøe, bedre
organist enn geografilærer”, ler Einar. “Jeg husker at
Organistforeningen var fortørnet over at han hadde
klippekort i det populære programmet - Hyggestund ved
orgelet - i NRK. En gang i måneden holdt han også en
liten konsert for elevene i Gymasets Aula”.

“Jeg husker også godt min første Oslotur 7. juni
1945. Vi hadde fått fri for å møte kongen, men ikke helt
fri - vi måtte pugge Kongesangen først. En kamerat og
jeg seilte i båt bak Kongeskipet inn Oslofjorden. Det var
svært spesielt og høytidelig”, forteller han.

Einar har ikke tall på de gangene han har bodd på
Cochs og i april 2008 går ferden fra Halden til Cochs
igjen. Da er det over 60 år siden han første gang vandret
gjennom Slottsparken opp til den anonyme grårøde
murbygningen med det lille metallskiltet ved inngangs-
døren i Parkveien 25. Du kan bli vemodig av mindre . . .

Einar Haugen, “Fløtningsfullmektig”

Det skjer alltid mye i Oslo!
Hovedstaden byr på svært mange
kulturelle begivenheter året rundt.
Sjekk ut: Ghost in the Machine!

For de av våre gjester som har tilgang til internett,
finnes det flere nettsider du kan gå inn på og
planlegge hva du vil oppleve på forhånd. På
www.visitoslo.com kan du f.eks. klikke på
“attraksjoner, aktiviteter, spise ute eller hva skjer?”
og se hva Oslo har å tilby lang tid i forveien. De aller
yngste finner mye spennende på www.aktivioslo.no.
Er du ung, kikk på www.oslopuls.no eller
www.nattguiden.no som gir rask tilgang til konserter,
klubber og utesteder hvor du treffer likesinnede. Du
kan også gå direkte til nettsiden
www.billettservice.no og få tilgang til et stort antall
konserter, revyer og andre kulturtilbud. Er det
shopping du er interessert i, så husk at Cochs
Pensjonat ligger i starten av Norges beste
handlegate - Bogstadveien/Hegdehaugsveien. Du
finner mer informasjon om dette på www.cochs.no.

At Einar Haugen har
vært gjest på Cochs i
over 60 år, har også en
naturlig forklaring. Han
er fetter av nåværende
eier Anne Karin Skram.
Einar bodde på Cochs
(rom xxx) i 1952-53 da
han gikk på Oslo
Handelsgymnasium.
Senere gkk han
Skogskolen og ble
Fløtningsfullmektig og
senere adm. sjef. Hva
husker han best?

Hva er det egentlig som skjer når fremmede stemmer
bryter inn i mobilsamtalen, når tv-bildet plutselig fryser i
digitale piksler eller når dataspillet henger seg opp? Ghost
in the Machine undersøker noen av de uforklarlige,
mystiske og forstyrrende effektene som opptrer i
moderne medieteknologi. Utstillingen viser arbeider av
norske og internasjonale kunstnere som lager kunstverk
ved for eksempel å utnytte feil og forstyrrelser i mediene,
manipulere eksisterende teknologi eller utforske
medienes evne til å overføre innhold over tid og rom. Slik
blir oppmerksomheten ledet mot formidlingsteknologien i
seg selv. Mediet forstås her i utvidet forstand som
medium: som et bindeledd mellom det synlige og
usynlige, det virkelige og uvirkelige, fortid og nåtid – og
kanskje også mellom liv og død. Utstillingen er kuratert
av Susanne Ø. Sæther og Elisabeth Byre og støttet av
Norges Forskningsråd.

Ghost in the machine

Åpningstider
Tirsdag – onsdag 11.00 - 16.00
Torsdag - fredag 11.00 - 18.00
Lørdag – søndag 12.00 - 18.00
Mandag stengt

Omvisninger(inkl. i billett)
Torsdager kl. 17:00
Søndager kl. 14:00

Kunstnernes Hus
Wergelandsveien 17
0167 Oslo Tel: 22 85 34 10

Port-mortem portrait of Friedrich Jørgensen 1987/2006 b/w photo
(data file). (Photograph by  Claude Thorlin). Presented by Carl
Michael von Hausswolff.

Kunsternes hus ligger ved siden av Litteraturhuset, et
steinkast fra Cochs Pensjonat. “Ghost in the machine”
åpner 8. februar og varer til 16. mars. Neste utstilling er
“Tegnebiennale 2008”. Du kan lese mer om Kunsternes
Hus og begge utstillingene på www.kunsterneshus.no
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Cochs - slik Hansen ser det

Kjeld-Willy har “bodd på Cochs siden 70-årene”, men
en dag var det plutselig fullt og han “endte opp i et
betonghelvete i Nydalen”. Det er slikt det blir blues av!

Man sendes på Oslo-tur med bil og overnatting og full
frokostpakke og ringer prompte Tigerstadens
sovefavoritt. Riktignok har det aldri vært frokost der og
parkeringsmulighetene er fremdeles ikke-eksisterende.
Men Cochs Pensjonat i Parkveien er og blir en
sjelefrende med seng i.

Krypinnet ble oppdaget ved en tilfeldighet i slutten av 70-
årene, etter at man hadde stanget gjennom en
punkekveld med Kjøtt på Club 7 og fått fyken av ei
vestkantsylfide med ekstramadrass. Samene sang «La
Ælva leve» foran Stortinget, natten var full av ulver og
indianere, palestinaskjerf og venstrevridde
kringkastingsfolk, men sameshantiene sluknet under
himmelen den sorte, da alle plutselig ble borte. I
Svartemarja.

I mangel av noe bedre gikk veien vestover gjennom
Slottsparken. Skrått overfor Lorry, foran en diger dør,
stod en skjev sak av et menneske og nynnet over et
nøkkelknippe. Jeg skrenset bort, øynet et lite metallskilt i
muren som forkynte «Cochs Pensjonat» og hengte meg
på. Vel inne endte jeg i en myk haug med skittentøy, i en
korridor som hadde sett gjevere tider, og ble vekket av
et vennlig rynkefjes morgenen etter: «Herregud, ligger
du her da gutt! Du får komme inn på kontoret og få en
kopp kaffe», sukket morgenens Metusalem. Det viste
seg å være pensjonatets faktotum, og mitt hjerte var
tapt. Det ble Cochs forever.

Da jeg senere vendte tilbake til mer lovformelig soving,
48 kroner pr. seng lød prisen den gang, oppdaget jeg at
rommene hadde drøssevis av historier å fortelle. De
kunne avleses av skriblerier på veggene, av fargen på
toalettskålen, av murpussen ut mot bakgården og av
den litt søtlig innestengte lukten. Men her var det
morgen hele døgnet. Senere har stedet blitt utidig
legendarisk i borgerlige bohemkretser, spesielt etter at
romanfiguren Arnold Nilsen i Lars Saabye Christensens
«Halvbroren» tok inn på pensjonatet og tilbrakte 4982
døgn på rom 502.

Ja, Oslos svar på «Chelsea Hotel» er blitt både flott og
frisert og fornuftig. Med rene håndklær på knaggen,
varmt vann i springen, egen hjemmeside, tv på noen av
rommene og snobbete kulturreferanser. Siste mann ut
med eget rom oppkalt etter seg, er tidens mr.
Bjørnstjerne Bjørnson himself, Edvard Hoem. Rom 518
er Hoems rom. Hallgrim Berg, Mia Berner og Albert
Henrik Mohn er andre med egne rom på Cochs.

Og at Cochs, som kun annonserer sin tilstedeværelse i
bybildet gjennom samme stusselige metallskilt, er blitt
mektig populært, fikk jeg altså erfare nå. Det fantes ikke
en ledig seng å oppdrive denne tirsdagskvelden. I stedet
endte jeg langt oppe i Nydalen, i et nytt og sterilt
betonghelvete til nær 2.000 kroner natten. Og det var
mens jeg satt der og slikket sårene i åttende etasje,
omgitt av tykke tepper, glass og rettvinklet mur, tv-rank
med hundre kanaler og en minibar med minivin til 125
kroner flasken, at jeg trøstepimpet fram en liten blues til
ære for Cochs, slik det var - og til dels fremdeles er.

av Kjeld-Willy Hansen, journalist i Østlandsposten

Jeg leter etter eget navn,  et ansikt som var før.

Det stod i veggen, lyste blått,  bak nedslitt åpen dør.

Der knirket det i gulv og sjel og i de skjeve senger.

Der fikk man sove i en krok,  om pungen manglet penger.

Der brant en drøm fra veggene  og tiden tikket fort.

En morgen stod i rennesten  da natt var sviret bort.

Det knustes noen glass, ja vel,  og framtiden var stor.

Det brant i blikk og blå begjær,  men blåfargen fikk ord.

Nå fins begjæret overalt,  men over alt jeg ser:

Den blåfargen som alltid var,  den finnes ikke mer.

Og gulvet er av blank parkett,  og flere rom har dusj.

Man hyler ikke drømmen ut med blå og billig tusj.

Selv Hoem har fått eget rom. Ja, Cochs er blitt klisjé.

Og veggene er malt i pink - jeg liker dem for det!

Cochs Blues av Kjell-Willy Hansen

“Glasstanker” i Cochskjelleren
I midten av februar gir duoen willeclausen, som består
av Ole Wille fra Molde og Giert Clausen, Oslo, ut sitt 2.
album, Glasstanker. Ole Wille har holdt til i et kjeller-
kontor på Cochs Pensjonat i over 10 år som organisa-
sjonsutvikler, men også som musiker og tekstforfatter.
willeclausen gav ut sin første CD “Fri” i 2004 og nå er
altså et rykende ferskt album ferdig i 2008.

Videoen “På kafe” er publisert på snart 30
videonettsteder som YouTube.com, MySpace.com,
Snutter.no, Blink.no osv. ). Den er spilt inn i kjelleren på
Cochs Pensjonat, puben Lorry (på andre siden av gata),
Kina, Japan, Frankrike og Italia. Glasstanker er melodiøs,
akustisk popmusikk på norsk!

www.willeclausen.no
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“Firma-avtale”
Vi får stadig flere  firmakunder på Cochs Pensjonat. Dette
er en positiv utvikling vi har sett de siste årene i takt med
at vi har vært flinkere til å informere om vårt tilbud.
Mange av våre gjester kommer fra private bedrifter,
statlige og kommunale etater og organisasjoner. Derfor
begynte vi å tilby en “firma-avtale” for å kunne yte bedre
service til de som bruker oss mye. Om du ennå ikke har
prøvd å bo hos oss, kan vi fortelle at vi har 205 senger

fordelt på 88 rom. Det er TV på
de fleste rom og standarden er
god. Vi har 3 kategorier rom;
“rimelige rom” med WC/dusj i
gangen, “standard rom” m/bad,
mini-kjøkken og TV. “Våre beste
rom” med bad, mini-kjøkken/
kjøleskap/vannkoker  og TV.
Standarden på samtlige rom er
god og prisene lave - helt ned i kr
440,- for rimelige enkeltrom. Se
videopresentasjon på nettsidene
våre www.cochs.no

Cochs Pensjonat med
trådløs sone og flat-
TVer på rommene
På Cochs Pensjonat kan du nå arbeide, surfe og sende
mail via vårt trådløse nettverk. Vi har også gått til
anskaffelse av flat-TVer. På mange rom er det også
kokemuligheter i tillegg til kjøleskap - noe våre
langtidsboende gjester setter stor pris på!

resepsjonen ved Hotel InterEurope i Vevey.
“Praksisperiodene bidro sterkt til språkutvikling”, sier
Anne Gyril, som snakker engelsk, tysk, fransk (og litt
spansk). “Etter denne perioden gikk jeg også to
måneder på Euro Sprach Schule i Hannover, for å bli
bedre i tysk”. “Er språk viktig på Cochs”?
 “Selvsagt - vi har gjester fra alle verdenshjørner og
strekker ikke de 6-7 språkene (arabisk også faktisk) vi
har i resepsjonen til, så henter vi inn hjelp fra stue-
pikene som kommer fra hele verden”, sier hun og ler.

Før hun overtok lederjobben på Cochs
Pensjonat, ønsket hun seg mer praksis og kontaktnett
i bransjen. Derfor arbeidet hun i resepsjonen på Munch
Hotell i Oslo (90-91), i tillegg til en kveld på Cochs, for
å forberede seg på å ta over roret. Dette skulle vise
seg å være et “sjakktrekk”. Der treffer hun  “mannen i
sitt liv” - akkurat som moren, Anne Karin gjorde det,
30 år tidligere på Cochs Pensjonat! I august 1991
overtok hun som daglig leder og siden har hun vært
der. Familen er vokst til 6 (2 gutter og 2 jenter) og bor
på Høvik utenfor Oslo.

På “fritiden” har Anna Gyril videreutdannet seg
på flere felt. Personalutvikling & ledelse og grunnfag i
psykologi. I tillegg er hun sertifisert som Fitness
Instruktør i SATS. “Hva skyldes suksessen på Cochs”?
“Vi utvikler oss, fornyer rutiner som ikke fungerer og
følger med i tiden, uten å være avant garde. Vi bestre-
ber oss på å gi kundene den service de kan forvente.

Anna-Gyril Skram holder
Cochs “skuta” på stø kurs

Pensjonatvert Isak Skram

Skal du besøke famile eller
venner på sykehus i Oslo?
Er du i den situasjonen, skal du vite at Cochs Pensjonat
ligger nær de fleste sentrale institusjonene i Oslo. For
eksempel kan du reise fra Cochs til Rikshospitalet med
trikk nr. 17 på 13 minutter (inkl. gangtid). Ullevål
Sykehus ligger enda nærmere (totalt 10 minutter). For
nærmere informasjon om trikker, busser, T-bane og
rutetider, gå til www.cochs.no/sentralt.html eller
www.trafikanten.no.

40-50 timer med førsteopplæring før vi lar ham eller
henne være alene i resepsjonen”. Utfordringen fremover?
“Rekruttere og utvikle medarbeiderne og servicen slik at
alle de nye kundene vi har fått, blir hos oss”!

Daglig leder på Cochs
Pensjonat er Anna Gyril, datter
av  nåværende eiere, Isak og
Anne Karin Skram. Anna Gyril
er utdannet ved Hotellskolen
SitcTête-de-Ran i Sveits i
1987-1989. Utdannelsen var
toårig og bestod av Service og
Hotel Management.
Sommeren 1988 hadde hun
praksisperiode på en restau-
rant i Sveits og sommeren
etter endt utdanning, ble det
6 måneders praksis i

Vi pusser opp kontin-
uerlig og ønsker å være
veldig gode på RENT &
PENT. Vi bruker mye tid
på opplæring og har
dyktige coacher på alle
områder. En resepsjo-
nist f. eks. må gjennom
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Velkommen til Oslo 
og VM på SKI
Cochs pensjonat ligger i kort gangavstand fra Holmenkoll-
banen og mange av kulturaktivitetene i sentrum under VM.  

Hovedstaden bobler over av tilbud
Mange års forberedelser skal nå 
munne ut i et kjempearrangement 
som kommer til å sette Oslo på 
hodet i de ukene VM pågår. Som 
reiselivsbedrift er vi i Cochs glade 
for alt som setter Oslo på kartet og 
tilbyr opplevelser til gjestene våre.

Vi har plukket ut noen “godbiter” fra 
de utallige arrangementene under 
VM. Størst oppmerksomhet blir det 
nok under premieseremoniene i 
Spikersuppa i kort gangavstand 
gjennom Slottsparken fra Cochs.   
Se noen tips på side 2 

Gleder oss til 
hver dag på jobb
Det er spennede og utfordrende å drifte 
et tradisjonsrikt overnattingssted som 
Cochs. Ingen dag er lik den andre. 
Med over 42.000 gjestedøgn på Cochs i 
løpet av et år, er det mange små og 
store historier som skaper variasjon i 
hverdagen.  
  
Gjestene våre gir oss hele tiden tilbake-
meldinger om at “Cochs må da være det 
mest særpregede hotellet i Oslo.”
Vår innsats for å fortelle stedets historie 
på veggene og ikke minst på våre 
nettsider, har vært med på å skape en 
tilhørighet til Cochs for mange av våre 
besøkende. Kanskje derfor er også 
antallet faste gjester stadig stigende. 
   
Selv om man kan bo rimelig (fra kroner 
490,- for en natt) er de fleste positivt 
overrasket over den gode standarden på 
rommene og selvfølgelig at det er 
ordentlig og rent.
Cochs har en stor stab, og mange av våre 
ansatte har trivdes hos oss i årevis. 
  
Familiebedrift i generasjoner.
Vi er en familiebedrift. Det betyr at vi har 
et personlig engasjement for våre gjester. 
Det tror vi våre besøkende oppdager.
 
VM og mye mer i Oslo 
Denne Cochs-avisen tar deg med til det 
mangfoldige tilbudet i kulturkvarteret vårt: 
mellom Kunstnernes Hus, Lorry, 
Litteraturhuset og Cochs. Vi ønsker den 
nyåpnede restauranten i naboskapet, 
“Ni&Tyve”, velkommen på laget. 

Vi skal også være med å feire Verdens-
mesterskapet på ski og gleder oss til 
sydende internasjonale innslag på våre 
gjestelister. 
                                   Anna Gyril og Isak

Les mer om Cochs Pensjonat og nabolaget vårt på www.cochs.no

Lederduoen, Anna Gyril Skram Olivares og Isak Skram.

Den nye Holmenkollbakken og skiarenaen får plass til 120.000 tilskuere under VM på Ski fra 23.februar til 6.mars

Velkommen til folkefest                Foto: Ski VM - Oslo2011 Informasjonssenter for SKI-VM i gangavstand fra Cochs
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Kongelig leietaker på Cochs
Thira lever på dagtid i “Revehiet” i kjelleren til Cochs pensjonat sammen med 
sin eier, miljøaktivisten og informasjonsrådgiveren Erling Okkenhaug. 

  
Thira har 

sin egen blogg på nettet der hun forteller om bylivet, med snertne kommentarer.  

SEB, Cochs’ nye bank-
forbindelse kåret som 
best på private banking 
i Norden
Skandinaviska Enskilda Banken er av

kåret til Nordens beste 
innen Private Banking-tjenester. Global 
Private Banking Award 2010 plukket ut 75 
banker av 400 nominerte, og i Norden var 
det SEB som vant den prestisjefylte 
konkurransen. 
- Det er svært hyggelig at vi får 
anerkjennelse for vårt arbeid innenfor Private 
Banking-segmentet. Vår filosofi er god 
rådgivning, med en risiko anpasset hver 
kunde individuelt. Alle våre råd til kundene er 
underbygd med et solid analysegrunnlag, 
blant annet gjennom vårt nordiske 
analyseprodukt Investment Outlook, sier sjef 
for Private Banking i SEB i Norge, Pål 
Bergskaug. 

 en 
undersøkelse gjennomført av Financial 
Times-konsernet 

Bli venn med Cochs 
pensjonat på Facebook 
og vinn et opphold

Oppdatert informasjon fra Cochs. 
Vår Facebook-side er nyttig for faste og nye 
gjester. Vi holder deg orientert om hva som 
skjer i Cochshuset og ting som foregår i  
kulturkvartalene rundt oss, Litteraturhuset, 
Lorry, Kunstnernes hus og en rekke andre 
steder i nærmiljøet bak slottet. Før 
sommeren trekker vi en vinner av et 
weekendopphold på Cochs pensjonat blant 
våre facebookvenner. 

Har du noe å fortelle selv? Du kan også 
benytte anledningen til å dele tips med andre 
på våre facebooksider. Se også 
konkurransen om den beste fortellingen fra 
Cochs som er beskrevet på side fire i denne 
avisen.          

Kongepuddelen Thira treffer daglig sine hundevenner i Slottsparken. Noen ganger sjekker hun selveste kongehuset...  

Mye VM å velge i:
   
Her har du noe av programmet for 
VM-festen:
·Det blir arrangert 21 øvelser innen 
langrenn, kombinert og hopp, i tillegg 
til en rekke kultur- og festival-
arrangementer. 

Alle øvelsene arrangeres i Holmen-
kollens nye nasjonalanlegg, som 
består av Holmenkollbakken, 
Midtstubakken og langrennsstadion. 
De offisielle premieseremoniene vil 
foregå på Universitetsplassen i Oslo 
sentrum. 

Ski-VM blir det største idrettsarrange-
mentet i Oslo på mange år. 
Arrangøren forventer ca. 650 utøvere 
fra over 60 nasjoner, 1800 pressefolk, 
minst 300 000 tilskuere og flere 
hundre millioner TV-seere. 2200 
frivillige vil hjelpe til å bidra til et 
profesjonelt gjennomført VM-
arrangement.

VM på ski blir mer enn en idrettsfest i 
Holmenkollen. Det blir også en kultur- 
og folkefest i Oslo sentrum med bl.a. 
store Munch-inspirerte isskulpturer og 
gratis sceneshow hver kveld. Blant 
stjernene som opptrer er Madcon, 
Vamp, Valkyrien Allstars, 
Katzenjammer og Polka Bjørn & 
Kleine Heine. 

Les mer på   
eller  

www.oslo2011.no
www.visitoslo.no

ITALIENSKE GJESTER
Arrangementskomiteen fra Val 
de Fiemme 2013 bor på Cochs!
Arrangementskomitéen for neste VM, som 
skal foregå i italienske Val di Fiemme i 
2013, har bestilt 25 rom hos oss under 
VM i Oslo. Da sier det seg selv at Cochs 
Pensjonat kommer til å være et yrende 
miljø av engasjerte VM-gjester, og 
selvfølgelig hyggelig for           alle andre 
gjester som får                         anledning 
til å treffe                                   entusiaster 
for                                            vinteridrett! 

Les mer om Val de Fiemme på
  www.fiemme2013.com

e
h

S  bloggen til T ira: 

www.potetene.no

Les mer om Cochs Pensjonat og nabolaget vårt på www.cochs.no

Thira lever et spennende hundeliv i kjelleren 
i Parkveien 25 der hun med raus labb deler 
sine erfaringer i bloggen . 
En samling av disse refleksjonene skal etter 
hvert bli en bildebok med den humoristiske 
tittelen “Slik en Thirapeut ser det”. 

www.potetene.no

Hundeeieren Erling bedyrer at alle idéene 
kommer fra Thira selv og at han kun hjelper 
til med rettskriving og enkelte formuleringer. 
Boken med de kongeligpuddelige “thirader”
kommer i bokhandelen til høsten.    

Thira møter mye 
“fint” folk i nabolaget. 
For eksempel fikk 
hun en hyggelig prat 
om byutvikling med 
Oslos ordfører 
Fabian Stang (H) på 
trappa til Litteratur-
huset, tvers over 
gaten for Cochs 
Pensjonat. 
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Ny restaurant i nabolaget

Snart 10.000 treff på 
You Tube for Cochs!
Mange har klikket seg inn på bilde-
fortellingen fra Cochs pensjonat. 

Du se filmen på  selv,  
søk ganske enkelt “cochs” og filmen er der.  

www.youtube.com

Kafé Oslo - over gaten
LANDETS RAUSESTE REKESMØRBRØD?

Litteraturhusets åpne møtested har utviklet 
seg til å bli hovedstadens mest populære 
treffpunkt for kulturinteresserte gjester. Det 
går ikke en dag uten at man ser kjente 
ansikter fra samfunnslivet på kulturhuset. 
Kombinasjonen bokhandel og kafe og et 
mylder av arrangementer i mange saler har 
skapt et konsept som mange norske byer nå 
ønsker seg. Og, de serverer nydelige retter.      

Praktisk booking 
på våre internettsider
En stadig større del av alle bestillinger 
skjer nå via våre nettsider. Det er veldig 
enkelt å skaffe seg rom på et av byens 
rimeligste overnattingssteder.

Klikk deg videre fra  
  
Du kan bestille rom ved å fylle ut skjemaet 
på internettsiden, eller sende epost til 
booking@cochs.no, ringe +47 23332400 
eller faxe til +47 23332410. Henvendelser 
via internett blir behandlet døgnet rundt.
Bestillingen er endelig når du mottar en 
skriftlig bekreftelse fra oss.

www.cochs.no

Lorry - brun institusjon  
også rett over gaten 
Det er ikke mange igjen av de 
tradisjonelle “brune” restauranter og 
kafeer i Oslo. Lorry må absolutt sies å være 
et “innsted” for kunstnere og kulturarbeidere. 
På Lorry finner du stoler med navneskilt som 
feirer kjente gjester. Akkurat som vi på 
Cochs presenterer noen av våre besøkende 
gjennom historien med dørskilt på rom som 
de har bodd på.

Fashion i Cochsgården
Cochshuset er faktisk også et motehus. I 
samme gården finner du noen av byens 
mest velrennomerte og internasjonalt 
anerkjente motehus.

BITTE KAI RAND Det berømte danske 
designteamet leverer 6 kolleksjoner årlig.
Hege Wegner Tollefsen og Maria Hay tar i 
mot deg i forretningen.

Bilde fra lokalene til By Malene Birger. 
Dette er også et dansk klesmerke som har 
butikker i over 50 land. Forretningen i 
Hegdehaugsveien er Norges eneste rene 
By Malene Birger butikk.
 

Hos TIGER of Sweden får du både herre- 
og damemote. Line Mari Langseth ønsker 
deg velkommen som kunde.

Han er vaktmester for 
88 rom og 20 damer!

  
Sven Arne er vaktmester på Cochs og trives, 
ikke bare fordi han er i et kvinnemiljø.
Han har hele livet vært opptatt av å sette i 
stand ting og sier muntert - her får jeg betalt 
for å drive med deg jeg liker. Ellers er Sven 
Arne aktiv sportsmann, han trener med 
vekter fem ganger i uken, sykler og går på 
ski. - Det kommer godt med å være i bra 
form i yrket mitt. Og så kreves det jo litt 
mandig kraft I vaktmesterbransjen, smiler 
Sven med et godt tak i “Lady-boksen”.       

.  

For booking, ring 23 33 24 00 eller gå til: www.cochs.no

I 1913 ble huset kjøpt av Bertel O. Steen, og 
villaen var bebodd av familien frem til 1985.
I restaurant Ni&Tyve, er husets historie lagt 
til grunn for konsept, interiør og uteareal. 
Restaurantens 1. etasje er utformet som en 
”gest” til bilgrosserer Bertel O. Steen, hans 
familie og hans arbeidere gjennom en år-
rekke. Rommenes uttrykk speiler en nyere 
tid enn i 2. etasje, der stilen er mer 
romantisk og i større grad favner husets 
første periode -midten av 1800-tallet.
  

Menyen er den samme i begge etasjer. Velg 
etter lyst og anledning! Restaurant Ni&Tyve 
er en folkelig restaurant for gjester i ulike 
aldere. Menyen består av klassiske retter – 
mat man stort sett kjenner igjen. Det er et 
sted man kan gå en vanlig tirsdag for en 
hovedrett og en øl, men som også passer 
for de større anledninger. Restauranten har 
ca. 120 sitteplasser inne og like mange ute. 
Huset rommer også flere chambres 
séparées (tidligere spisestuer, soveværelser 
og røkeværelse).

Restaurant Ni&Tyve er vår nære nabo 
Komponist Halvdan Kjerulf var en av tidlige 
beboere i  huset som ble bygget i 1847. Med 
ham kom andre kunstnere – Wergeland, 
Bjørnstjerne Bjørnson, Tidemann og Gude – 
til å prege miljøet i villaen i Parkveien 29. 
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Skriv din historie fra Cochs og vinn et
helgeopphold i rommet til Halvbroren!

Cochs sponser ride-
senter i Østfold
Like utenfor Halden i Østfold ligger Stall Oro 
som driver både med trav (varmblodstravere) 
og spranghester. Stall Oro avler alle sine 
travere selv, og har nå også startet i det små 
med spranghester.
  

delta med egne hester, eller de kan leie en fra 
Stall Oro. 
Populære rideleirer
Hver sommer arrangerer Stall Oro rideleir for 
hesteinteresserte i alle aldre. Her lærer man
det meste innen alle grenene: sprang, 
dressur, voltige, kjøring, Gym Khana, etc. 

Fra det klassiske 
pensjonat den gang

“Nytt fra Cochs Pensjonat” er en informasjonsavis for våre gjester. 

Redaksjon: Anna-Gyril Skram Olivares og Isak Skram.  

Produksjon: Den Stille Bølgen. Opplag 7.000. 

Avisen blir distribuert til gjester og forbindelser over hele landet.

Redaksjon avsluttet 10. februar. Med forbehold om trykkfeil. 

Parkveien 25, 0350 Oslo
Telefon +47 23 33 24 00
Telefax +47 23 33 24 10

booking@cochs.no
www.cochs.no 

Anna Gjesdal (1899-1977) kjøpte Cochs
Pensjonat i mai 1946. Anna var arbeidssom 
og flittig. Hun var flink med mat, og tok selv 
kokkejobben for 50 mannlige pensjonærer. 
Samtidig vasket hun alle pensjonatets 
sengeklær og håndklær - dette likte hun å 
holde på med. Det førte til at fortjenesten 
økte. Men det ble mange tunge løft, med 
bæring av baljer og opphenging av tøy på 
snorer mellom verandaene mellom etasjene 
i bakgården. På vinteren måtte vasken 
bæres fra kjelleren og 7 etasjer opp for å 
tørkes på loftet.

Lar du deg inspirere til å skrive selv?
Forfatteren Lars Saabye Christensen lot mye av handlingen i 
den kritikerroste romanen “Halvbroren” foregå på Cochs 
Pensjonat. Derfor har vi døpt vårt værelse 502  
Dette rommet står sentralt i deler av romanen. Vi ønsker å 
profilere den rike historien til Cochs Pensjonat. Ikke bare med 
fortellinger fra gamle dager. Vår tid har også spennende 
innhold som kan formidles. Vi ønsker å dele dine opplevelser 
med våre andre gjester. Skriv en kort fortelling eller et dikt. 
Vinn et helgeopphold på rom 502. Send til Cochs’ adresse!      

 “Halvbroren”.

Du kan også lære å bade med hester. Stall 
Oro har 3 km strandlinje til Femsjøen. 
Rideleirene er populære også fordi vi 
benytter oss av alle de varierte kultur-
tiltakene i området. Vi tar for eksempel 
gjestene med på Fredriksten festning, for å 
lete etter “den hvite dame"! Og vi samles på 
“Allsang på Grensen!” 
Mer info på:  www.stalloro.no

VM-nachspiel på Litteraturhuset 

Verdensmestere.
I 1888 gikk Nansen på ski over Grønland, i 
1966 tok Gjermund Eggen og Bjørn Wirkola 
to gull hver, og i 1982 ble Berit Aunli 
dronning, mens Brå brakk staven. Konkur-
ranselangrenn slik vi kjenner det ble funnet 
opp i markene rundt Oslo, og i vinter 
kommer skisporten hjem i moderne form. 
Hopp, langrenn og kombinert har vært en 
del av den norske identiteten i over hundre 
år. Vi finner den ikke bare i bakkene og 
løypene, men i litteraturen og ikke minst i 
vårt felles minne.
Under hele ski-VM arrangerer Litteratur-
huset VM-nachspiel på kveldstid, med mini-
foredrag og samtaler mellom forfattere og 
gamle skihelter. Det skal snakkes om det 
som skal skje, og det som har skjedd, både 
i 2011 og i hundreogtretti år før det. Ta 
turen rett over gaten for Cochs. 

Litteraturhuset i februar og mars 2011

Bli med i salen når “Debatten” sendes! 
Norges største debattprogram, NRKs 
«Debatten», sendes direkte fra 
Litteraturhuset med publikum i salen. Det 
er åpent for alle og ingen forhånds-
påmelding. Programleder er Erik Wold.
Sjekk sendetider på  www.nrk.no

Datteren Anne-Karin 
(bildet) vokste opp med 
Cochs Pensjonat og 
har en mengde minner 
fra en barndom med 
med inntrykk fra 
spennende gjester og 
situasjoner. Anne-Karin 
ble etter hvert gift med 
Isak som nå leder 
driften av pensjonatet 

sammen med deres datter igjen, Anna Gyril. 
På denne måten kan man trygt kalle Cochs 
et familieforetak i generasjoner. Og nettopp 
det er uvanlig i dag der de fleste reiselivs-
bedrifter er organisert og eies i større kjeder 
og sammenslutninger. 
Familien er stolte av historien til pensjonatet 
og arbeider kontinuerlig med å speile den 
spesielle kulturen med bilder og fortellinger 
på veggene og på internettsidene.  

På dette flotte senteret 
trenes kontinuerlig sprang-
trening hver tirsdag og 
dressurtrening på 
torsdager. Her kan alle 
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Kunstnernes hus med 
nytt helhetskonsept 
For første gang på flere tiår tar 
Kunstnernes Hus over det tidligere 
restaurantlokalet og endelig kan de gi 
denne viktige delen av huset tilbake til 
kunstnerne og publikum og åpne dørene 
til et helhetlig hus.
Motto er: “et besøk her skal være av 
kort varighet, men av lang virkning, 
og skal lette hjertet, men ikke 
pungen”.
Det blir et utvalg av god kaffe, øl og vin 
samt matservering med en meny som er 
enkel og eksperimentell, vennlige priser 
og forutsigbare åpningstider. Det skal 
etableres et permanent bryggeri i 
kjelleren som gjør ølbrygging til en 
heltidsgeskjeft og bl.a. utvikles en egen 
«kunstnernes øl», blant andre sorter. 
Stedet vil ha et tverrfaglig program med 
aktører innenfor visuell kunst, film, 
musikk, arkitektur og litteratur. 

Sjømann, statsviter 
og norgesvenn:

Portugisiske Vitor Rodriges har 
vært fast gjest på Cochs Pensjonat 
i snart ti år. 

“Hotellet er perfekt for meg. Det ligger 
nært Oslos viktige “kulturbastioner” og 
stilen på Cochs minner meg om andre 
tradisjonsrike steder med sjel.” 
Vi treffer Vitor på nabokaféen “Åpent 
Bakeri” i det han er på vei tilbake til 
skipet sitt. Han tjener til livets opphold 
med å lage smørbrød om natten på 
Color Magic mellom Oslo og Kiel.
Vitor er akademikeren som velger seg 
et enkelt arbeidsliv for å fordype seg i 
sine bøker. Derfor er han ofte å se på 
Litteraturhuset, vår nabo over gaten.

Les mer om Cochs Pensjonat og nabolaget vårt på www.cochs.no

“Halvbroren” på DVD
Arnold Nilsen bodde på Cochs 
Pensjonat i 4982 døgn. Nå kan du 
skaffe deg hele dramaserien fra 
NRK på video.

Pensjonatet vårt er 
legendarisk i den 
kjente romanen til 
Lars Saabye 
Christensen. - Du 
kan også få bo på 
rom 502, men 
kanskje ikke så 
lenge som Arnold? 
Rommet heter da 
også Halvbroren..

Filmen er å få kjøpt i alle platebutikker 
og på forskjellige internettutsalg.

Med hest helt 
opp i 5.etasje 

Tro det eller ei. Under krigen klarte 
noen gjester å få en hest opp i 
pensjonatets femte etasje. Så ble  
Brannvesenet tilkalles for å få denne 
gjesten ned i bakgården igjen.    

Vi har ganske tilfeldig fått høre historien 
om to kjente revyskuespillere og hva de 
opplevde på veien hjem etter en 
opptreden på Chat Noir under krigen.  
Dan Fosse inviterte kollega Carsten 
Byhring med på et møte med sin 
ungdomsvenn fra Vestlandet, Tyssebotn, 
som bodde på pensjonatet.  Vennen var 
sauebonde og hadde bedt opp på 
rommet sitt til spekemat og øl og dram.
 I bakgården ut mot Parkveien passerte 
følget en kusk med hest og kjerre som 
tilfeldigvis skulle hente skrot og søppel. 

Hestekaren ble også med opp på 
rommet og vi kan tenke oss et svært 
lystig selskap etter hvert. Utpå natta fikk 
de noe animerte herrene plutselig stor 
omsorg for den stakkars hesten som sto 
nedsnødd og alene der nede i 
bakgården.  Dyrekjære Dan Fosse 
foreslo at de skulle ta gampen opp på 
rommet så dyret kunne få ta del i det 
gode fellesskapet. Som sagt så gjort. 
Hesten ble dyttet og geleidet opp til 
femte etasje og fant seg fort til rette, 
bl.a. ved å kose seg godbiter fra 
halmmadrassene i pensjonatets senger. 
Festen pågikk til den lyse morgen. Etter 
at herrene var kommet til seg selv igjen 
og virkeligheten begynte de å tenke på 
hvordan de skulle få gampen ned igjen. 
Vi kan bare forestille oss at andre 
pensjonatgjester i kø for å gå på 
toalettet ble svært overrasket da de 
plutselig fikk se en hest i korridorene 
oppe i bygget. Herrene fikk imidlertid et 
svare strev med å få hesten ned 
trappene. Til slutt måtte brannvesenet 
tilkalles for å få heiset dyret ned til 
bakkeplan og vogn. 
 
Dan Fosse har fortalt denne historien til 
sin datter Veslemøy, og han la alltid til at 
han ofte har vært irritert over at 
aksjonen med å få hesten ned igjen 
hadde kostet det samme som en 
helaften på Bristol…

Vennene
Carsten Byhring
og Dan Fosse

Bli venn med Cochs 
pensjonat på Facebook 
og vinn et opphold

Oppdatert informasjon fra Cochs. 
Vår Facebook-side er nyttig for faste og nye 
gjester. Vi holder deg orientert om hva som 
skjer i Cochshuset og ting som foregår i  
kulturkvartalene rundt oss, Litteraturhuset, 
Lorry, Kunstnernes hus og en rekke andre 
steder i nærmiljøet bak slottet. Før 
sommeren trekker vi en vinner av et 
weekendopphold på Cochs pensjonat blant 
våre facebookvenner. 

Har du noe å fortelle selv? Du kan 
også benytte anledningen til å dele 
tips med andre på våre 
facebooksider. 
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Over 12.000 treff på 
You Tube for Cochs!
Mange har klikket seg inn på bilde-
fortellingen fra Cochs pensjonat. 
Du kan se filmen på www.youtube.com selv,  
søk ganske enkelt “cochs” og filmen er der.  

Lorry - Oslos bruneste
Den tradisjonelle restauranten er det 
absolutte innested for kulturkjendisene.
Lorry må absolutt sies å være ettertraktet som 
vannhull og spisested for kunstnere, forfattere, 
politikere og folk fra næringslivet.  
Stedet har en fantastisk atmosfære med kunst 
og gjenstander i to etasjer. Baren er berømt 
for alle ølsortene som serveres. På Lorry 
finner du stoler med navneskilt som feirer 
kjente gjester fra alle tider. 
Akkurat som vi på Cochs presenterer noen av 
våre besøkende gjennom historien med 
dørskilt på rom som de har bodd på.

.  

For booking, ring 23 33 24 00 eller gå til: www.cochs.no

Vi fikk et dikt!

  

Hvorfor ikke bo på Cochs?
Pluts'lig har du alt i boks!
Her er virk'lig alt du trenger
Bord og bad og myke senger.

Når du ut av vindu' ser –
Minner er det, fler og fler:
Ibsen, Abel, Wergeland
Høyt til hest er Carl Johan!

Og i parken snart du finner
Flere norske, staute kvinner:
Collett, Märtha, dronning Maud
øvet trofast mang en dåd

Er'u frelst på litt'ratur
Bor'u her, så er'u lur
Over veien er det bøker –
alskens titler som du søker

Der er menn'sker og cafe'
diskusjoner til og med.
Hvorfor ikke bo på Cochs?
Pluts'lig har du alt i boks!

Mars 2013, fra Anne Storrusten, 
autorisert Oslo-guide:

Jeg gleder meg usannsynlig mye 
til en helg hos dere!

Ingunn maler naturen 

Ingunn Eidsæter er studerer til å bli 
formingslærer på Høyskolen i Oslo som 
ligger i nabolaget på det gamle Frydenlund 
bryggeri. Så da er veien kort til studio for å 
male. Ingunn er inspirert av skjønnheten, 
men også råskapen i naturen. Hun sier 
bildene er en fortelling om hennes indre 
landskap. Ingunn elsker å arbeide i 
Cochskjelleren. - Her er det sjel i veggene 
og rom til å være fri til å slå seg løs med 
materialene, sier Ingunn.

Salg fra veggen

Råd fra resepsjonisten 

Til høyre for inngangspartiet til Cochs ligger 
galleriet ARCO - Art contemporain. Her 
finner du bilder i alle motivkretser og 
prisklasser. Utvalget er unikt  med mange 
kjente kunstnernavn.

Bjørn Borg på gateplan 
Bjørn Borg er en internasjonal kjede for 
undertøysmote som har en av sine 
forretninger i Cochs-bygget.
Produktene er anerkjent for sin 
nyskapende og kreative design, med klar 
adresse til merkevaren som ble etablert 
sent på 1980-tallet av Bjørn Borg.
Selv om kjeden fokuserer på moteundertøy 
arbeides nå også med utvikling av klær, 
fottøy, briller, vesker, sko og parfyme.
Bjørn Borg produktene selges nå i 15 land, 
med Nederland og Sverige som de største 
markedene.

Tennislegenden Bjørn Borg
Björn Borg er en av idrettshistoriens 
største tennisspillere. Fra 1974 til 1981 
vant han 11 Grand Slam-titler. Bjørn Borg 
var ranket som tennisspiller nummer en 
mellom 1979 og 1981 over 109 uker. Han 
er således nummer seks siden 
rankingsystemet ble innført I 1973. I hans 
idrettskarriere vant han 61 kamper på 
toppnivå i singel og fire i double.

Friske til i hverdagen, ta turen til første! 
Caroline Norevik er avdelingsleder i den 
fargeglade Bjørn Borg-butikken i førsteetasjen 
til Cochs Pensonat. Hun overbeviser oss med 
kjedens filosofi: Undertøy skal være sporty, 
lekent og behagelig.  

- Resepsjonen er åpen 
  24 timer i døgnet

- Vi har gratis trådløst nett, 
  brukernavn og passord kan
  hentes i resepsjonen

- Du får frokostbuffet på
  KaféCaffé til rabattert pris

- For informasjon om Oslo 
  se www.visitoslo.com
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