
Han er en god 
støtte og en alle 
tiders partner

– Vi elsker friheten og still- 
heten på havet!

Seiling er bra terapi for Bjørn 
Kjos (70) og kona Gerd Kjos (67). I 
sommer har de nytt tre uker langs 
sørlandskysten. Det har vært 
godt etter en tøff tid med flykan-
selleringer grunnet pilotmangel 
og streik i Frankrike. Bjørn sa at 
han håper å bli tilgitt. 

Også Gerd var lei seg.
– Jeg var mer engasjert i Nor-

wegian tidligere. Selskapet er 
blitt så stort! Men jeg følger med 
og får oppdatering av Bjørn.

ifølge kona tar det vel en uke 
før mannen er i feriemodus.  

– Å seile er bra, for da tenker 
jeg bare på det, sier Bjørn. 

Ekteparet liker å ligge fritt til 
ankers og nyte solnedgangen.

– Det er naturnært og fint.
Fruen lager maten, og det blir 

mye fisk. Selvplukkede blåskjell 
er favoritten.

De to traf f hverandre på  
rypejakt for 40 år siden. Den søte 
flyvertinnen fikk jagerpiloten og 
jusstudenten. 

Gerd falt for Bjørn fordi han var 
snill, klok og sjarmerende.

– Hva setter du mest pris på i 
dag?

– Bjørn gir meg trygghet. Han 
er en god støtte og en alle tiders 
partner. Vi trives i hverandres sel-
skap og nyter god mat, musikk 
og naturen sammen.

– Hun er så snill og grei mot 
meg, sier Bjørn om kjærligheten 
til kona.

– Det er ikke stort vi er uenige 
om. Hemmeligheten er at vi er 
snille mot hverandre.

De har tatt noen 
grep underveis.

– I løpet av 40 
år er det stadig 
forandringer i 
livssituasjonen. 
Man må hele 
tiden jenke seg 
og skjerpe seg. 
Det er viktig å 
holde seg i form 
og attraktiv for 
partneren selv om 
man er gift, sier Gerd 
og tenker på strofen 
«You better shape up» fra 
filmen «Grease». 

Denne må Bjørn ha hørt, for 
han sa under 70-årsjubileet at 
han må holde seg i form for sin 
vakre kone. 

Begge er sporty og liker fjelltu-
rer i inn- og utland. Norwegian-
sjefen har enkle krav:

– Jeg er fornøyd så lenge jeg 
får mat på bordet, rene klær 
og nystrøkne skjorter. Gerd er 
egentlig sjefen. Hun tier stille og 
gjør som hun vil og så får vi det til.

i båten tar de morgenbad i all 
slags vær. Så er det kaffe og 
nyheter, Bjørn sjekker om alle 
fly er i rute og de planlegger fer-
den videre. Begge er glade i bø-
ker. Bjørn leser 60-tallet av Ketil 
Bjørnstad, mens Gerd leser Unni 
Lindell. Gode samtaler, opera, 
klassisk musikk og friluftsliv er 
limet. Og familien. 

– Hvordan er livet akkurat nå?
– Veldig bra med to helt nye 

barnebarn og tre barn godt gift. 
Alle er friske og glade!
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– Hemmeligheten er å jenke seg og være snille 
mot hverandre, sier Gerd Kjos om kjærligheten 
til ektemannen Bjørn.

mYk mann: – Gerd 
er sjefen, røper Bjørn. 
Uoppfylte drømmer 
har han ikke: – Jeg 
har aldri tenkt sånn. 
Jeg bare kjører på!

Kjærligheten blomstrer for Kjos etter 40 år sammen



goDe Venner: 
– Bjørn gir meg 

trygghet. Han 
er en god støtte 
og en alle tiders 

partner, sier Gerd. 
Neste år feirer de 

40 år som ektepar.

Det er ikke stort vi er  
uenige om. Hemmeligheten er 
at vi er snille mot hverandre

Drømme-
ferie: Bjørn fikk 

kajakk i 70-årsgave 
av barna. Ekteparets 

egne bilder fra seilturen 
inkluderer også Gerd 

på vei til morgenbadet 
og solnedgang til 

havs.


