
BARNEBARNA HOLDER MEG UNG
FAMILIEN BETYR ALT:  
F.v.: Døtrene Anna og Guri,  
svigersønnene Jørgen og Stig,  
bestemor Gerd med Johanna på 
armen. Foran barnebarnet Ola. 
Bestefar Bjørn har Magnus på 
armen. I barnevognen Bjørn  
jr., Annas sønn. Sønnen  
Lars Ola (38) bor i USA og var 
ikke til stede.

Familien kommer først for Bjørn Kjos

– Familien er 
en god støtte, sier 

Bjørn Kjos. Nylig samlet 
han familien til 70-års-
feiring på Støtvig hotell  

på Larkollen.
TeksT: TINE HoLM

FoTo: LAssE ERIkssoN



sE, DER LEkER BEsTEFAR: 
Magnus, Ola og Johanna 

slåss om å få leke med mor-
far Bjørn Kjos på den herlige  

Støtvig-stranden.

➤➤➤➤

BARNEBARNA HOLDER MEG UNG
Feiret 70 år



Familien er langt  
viktigere enn jobben

PÅ kRABBEJAkT: Der 
fikk Ola og bestefar 

en krabbe på kroken, 
mens Magnus og mor-
mor følger spent med.

sTØTTER 
MANNEN: I 40 

år har Gerd stått 
last og brast med 

sin tøffe ektemann 
Bjørn Kjos. Nå ven-

ter seilferie.

HYLLER 
PAPPA: – Han er 

veldig snill og veldig 
travel, forteller døtrene 

som begge har vært høy-
gravide i sommer. Guri (t.v.) 

fødte for få dager siden 
sønn nummer tre, mens 

Anna fikk Bjørn Alek-
sander for fem 

uker siden.



➤➤➤➤

BÅTIDYLL: – Vi passer 
gjerne barnebarn til 

sjøs, ler seilglade Gerd, 
her i ekteparets båt med 

barnebarnet Johanna 
og Bjørn med brødrene 

Ola og Magnus.

– NÅ BLIR det godt med ferie! 
Norwegian-sjef Bjørn kjos 

puster ut etter en hektisk tid med 
pilotproblemer og kanselleringer.

Vi treffer ham på 70-årsdagen 
18. juli. sammen med kona Gerd 
(67) og familien feirer han på idyl-
liske Larkollen i Rygge i fantastisk 
sommervær. Han og kona har 
seilt ned og overnattet i båten. 
Når Her og Nå kommer på besøk, 
har de akkurat spist frokost på 
hotellet. Bjørn hilser blidt med en 
kaffekopp i hånden.

– Det er bedre vær enn jeg for-
tjener, sier han. 

RuNDT FØTTENE på den spre-
ke 70-åringen springer tre barne-
barn. 

– Bestefar, vi vil fiske krabber, 

ivrer ola, snart fem, og lillebror 
Magnus, snart tre år. 

Bjørn viser myke sider og nøler 
ikke med å ta begge på fanget. 
Barnebarnet Johanna (2 år og 
3 måneder) vil også være med.  
Nylig overnattet hun alene med 
bestemor og bestefar i seilbåten.

– Det gikk veldig bra, sier be-
steforeldrene.

– Barnebarna holder meg ung, 
bekrefter Bjørn kjos. 

– De er herlige småfolk som er 
artige å være sammen med. Jeg 
blir veldig glad i dem, akkurat som 
mine egne barn. sammen leker vi, 
sparker fotball eller spiller golf.

sJEFEN I Norwegian er svært 
familiekjær.

– Familien er langt viktigere enn 

jobben og en veldig god støtte, 
understreker han og går sammen 
med barnebarna for å lete etter 
bøtte og krabbesnører. 

Han sier den gode formen skyl-
des ski- og fjellturer. I tillegg har 
han morgenritualer han utfører 
hver dag:

– Fem minutter pushups og sit-
ups gjør at jeg holder koken.

DET HAR vært en turbulent tid 
for familien. Av ulike grunner opp-
sto det pilotmangel i sommer, og 
mange klaget over kanselleringer. 
Bjørn tok det tungt. 

Datteren Anna (33), som er 
utdannet pilot og jobber i Nor-
wegian, ble også blandet inn i 
flybråket.

– Det går bra. Vi er vant til å 

takle det som skrives. Vi vet hva 
som er bak. Pappa får gjennom-
gå mest, sier Anna.  

FoR FEM uker siden kom søn-
nen hennes, Bjørn junior, til ver-
den – og bestefar er stolt som en  
hane!

– Det er utrolig rart å holde et 
så skjørt lite vesen i armene, sier 
Bjørn. Han er rørt over at den nye 
arvingen er oppkalt etter ham. I 
tillegg har gutten navnet Aleksan-
der etter faren og oldefar.

– Bjørn har knapt sett barne-
barnet på grunn av jobben, røper 
kona Gerd. Nå blir det endelig tid 
til familien.

selv gleder den nybakte mam-
maen seg til å fly igjen etter per-
misjonen.



Bestefar er 
den store helten

BJØRN sENIoR oG JuNIoR: 
Barnebarnet på fem uker er 

oppkalt etter bestefar: – Rart å 
holde et så lite skjørt vesen  

i armene, sier Bjørn Kjos.

– Jeg ville gjerne fly under gra-
viditeten, men slet med svanger-
skapskvalme og ba om å få jobbe 
på kontoret. Med en liten baby er 
det heller ikke lett å være pilot. 
Jeg kan ikke stoppe flyet for å ta 
ammepause, spøker Anna. 

BEGGE DØTRENE skryter av  
jubilanten.

– Han er en veldig fin pappa og 
bestefar. Han har alltid prioritert 
oss, tatt oss med på aktiviteter, 
gitt gode råd og hjelp, sier Anna.

Ifølge Guri (36) er han positiv, 
entusiastisk, veldig snill, men vel-
dig travel. 

– Bestefar er den store helten. 
ola elsker å spille golf med beste-
far. Det er det kuleste han vet.

I hverdagen er det bestemor de 
ser mest til. 

– Mamma er limet i familien! 
Hun sørger for å holde kontak-
ten med alle uten at det blir for  
mye. 

– Jeg er glad i å organisere, 
nikker Gerd.

IFØLGE DØTRENE er foreldrene 
sprekest.

– Pappa får energi av lange tu-
rer. Vi liker korte turer best, røper 
Guri.

Hun jobber i UNICeF, og da fa-
ren feiret jubileet i Marbella nylig, 
holdt hun tale hvor hun skrøt av at 
han besøker flyktningleirer. også 
hun har gått høygravid i sommer, 
og fødte for få dager siden sønn 
nummer tre.

– Utrolig koselig, smiler Bjørn, 
som er nybakt bestefar til fem. 

Nå venter seiltur med kona. ◾

ELskER 
BARNEBARNA: 

– De er herlige små-
folk som er artige å 
være sammen med, 

sier Kjos om Ola, 
Magnus og  
Johanna.


