
Varme følelser i isødet for Gerd Kjos og 
Norwegian-ektemannen

EKSOTISK: 
– Spennende og 

litt nifs opplevelse å 
seile mellom gigantiske 

isfjell og isflak. Deilig 
med boblebad på dekk 

etterpå, røper Gerd. 
Legg merke til se-

len på isflaket!

Bjørn Kjos fikk tur til Antarktis i 70-årsgave fra 
sine egne i Norwegian. Sammen med kona Gerd 
nøt han to uker i isødet. 
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ENDELIG FIKK Gerd Helene Kjos 
(68) mannen for seg selv. Bjørn 
Kjos (71) reiser og jobber mye – og 
det hører til sjeldenhetene at de 
får en lengre ferie sammen. Men 
takket være Norwegians medar-
beidere skjedde det: Bjørn fikk tur 
til Antarktis i 70-årsgave fra kolle-
gene i flyselskapet.

– Vi hadde nok ikke tatt oss 
tid til en slik lang reise ellers. Det 
var veldig trivelig å være nære og 
se hverandre over så lang tid og 
samtidig ha en slik flott opplevelse 
sammen, sier Gerd. 

I TO UKER var de med på Hur-
tigrutens skip Fram, etterfulgt av 
en uke i Buenos Aires. Paret kan 
reise på luksusturer over hele ver-
den, men foretrekker det enkle – 
som selvfisket blåskjell fra egen 
seilbåt på åpent hav. 

Bjørn Kjos er lykkeligst når han 
er sammen med kona på sjøen. 
Norwegian-sjefen er svært fa-
miliekjær og har tidigere be-
trodd Her og Nå at familien 
betyr alt. 

– Familien er langt vikti-
gere enn jobben og en vel-
dig god støtte, sa han da 
vi traff ham på 70-årsdagen 
med familien i Larkollen.

GIFT 
I 40 ÅR: 

Gerd og Bjørn 
ville ikke ha noe styr 
rundt jubileet, men 

reiste på tur sammen 
i isødet og nøt å 
endelig ha tid til 

hverandre.



Fikk  tur til  Antarktis

FIKK 
MANNEN 

FOR SEG SELV: 
Gerd nøt alenetid 

med den travle Nor-
wegian-sjefen. Bjørn 
har sagt han er sjef 
på overtid, men ser 

ikke ut til å gi 
seg.





Best av alt var stillheten og følelsen 
av å være nesten alene langt vekk

DET NATURGLADE paret traff 
hverandre på rypejakt for 40 år 
siden. Hun var den søte flyver-
tinnen som fikk den tøffe jager-
piloten og jusstudenten. Gerd falt 
for Bjørn fordi han er snill, klok 
og sjarmerende – og har en god 
latter.

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

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

– Det er ikke stort vi er uenige 
om. Hemmeligheten er at vi er 
snille mot hverandre og at vi tri-
ves så godt sammen, sa de til Her 
og Nå på 70-årsdagen.

De har tatt noen grep under-
veis.

– I løpet av 40 år er det hele 
tiden forandringer i livssituasjo-
nen. Begge parter i et forhold må 
hele tiden jenke seg og skjerpe 
seg, mener Gerd. 

Hun synes ikke det er en selv-
følge at det er henne han kommer 
hjem til hver dag. 

– Det er viktig å holde seg 
i form og attraktiv for partne-

ren selv om man er gift, fortalte  
Gerd. 

BJØRN SELV henviser stadig til 
sin fantastiske og sporty kone.

 Begge elsker fjellturer i inn- 
og utland. Norwegian-sjefen har 
ellers enkle krav: Han er fornøyd 
så lenge han får mat på bordet og 
rene klær og nystrøkne skjorter.

– Gerd er egentlig sjefen. Hun 
tier still og gjør som hun vil, og så 
får vi det til, røpet han fra båten.

Gode samtaler, lidenskapen 
for opera og friluftsliv holder dem 
sammen. Gerd synes det er synd 
at mange gir opp og skiller lag når 

barna flytter ut. Det er da de kan 
skumme fløten, slik de gjør nå.

UNDER 70-ÅRSINTERVJUET 
røpet Kjos at det er barnebarna 
som holder ham ung. Paret har 
tre barn og seks barnebarn, det 
siste ankom i august i fjor.

– 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 spil-
ler golf.

– Bestefar er den store helten, 
forsikret døtrene Guri og Anna på 
70-årsdagen.



Hemmeligheten 
er at vi er snille 
mot hverandre  

DRØMMETUR: Bjørn fikk tur til 
Antarktis i 70-årsgave av Nor-
wegian. Her koser han og Gerd 
seg ved et nedlagt norsk hval-
kokeri på Deception Island.



– Pappa er veldig snill og veldig 
travel, sa de. 

PÅ TUREN til Antarktis holdt 
Bjørn og Gerd tett kontakt med 
familien hjemme. Etter 40 år 
sammen, er de fortsatt hver-
andres beste støttespillere. Paret 
beskriver drømmeturen i isødet 
sammen som fantastisk.

– Dette var en luksustur i våre 
øyne. Fram er et vakkert skip. 
Passe stort, passe mange pas-
sasjerer, fantastisk crew og flotte 
norske offiserer som ga oss en 
god og trygg følelse om bord. 
Turen var fredelig, rolig og veldig 
trivelig, forteller Gerd.

– Vi var kun seks nordmenn 
om bord, som stort sett holdt 
sammen, forteller Gerd

– Det var helt utrolig å være 
blant gigantiske og vakre blå og 
hvite isfjell. Og så flott å se alle 
pingvinene, hvalene og selene på 
isflakene. 

HUN BESKRIVER en vakker og 
fredfull selsafari og storslåtte is-
breutflukter i åpne rib-båter.

– Litt nifst synes jeg det var 
noen ganger. Det gjorde det ek-
stra spennende å seile mellom 
gigantiske isfjell og isflak. Den 
beste opplevelsen var et varmt 
boblebad på dekk etter å ha blitt 
ganske frossen etter en isbreut-

ELSKER BÅTLIVET: Ekteparet ombord i seilbå-
ten. Der trives de aller best. 

STORE KONTRASTER: Etter to uker i isødet, var Gerd med Bjørn 
på viktige møter i Buenos Aires. – Det er second hand, sier Gerd 
om den fine kjolen.

flukt noen timer på dagen, røper 
Gerd.

– Best av alt var stillheten og 
følelsen av å være nesten alene 
langt vekk, forteller ekteparet. 

De har vært gift i 40 år, men vil-
le ikke ha oppmerksomhet rundt 
jubileet: Natur, friluftsliv og alene-
tid er bedre.

Tidligere hadde de ikke hørt så 
mye om disse turene til Antarktis, 
men nå er det drømmereise num-
mer én.

I BUENOS Aires ble kontrasten 
stor, der representerte Gerd som 
Norwegian-sjefens hustru. Tem-
peraturen steg betraktelig og pa-
ret var på middag med turistmi-
nister Gustavo Santos og flere fra 
regjeringen. 

– Argentinere er et flott og 
varmt folk, som er lett å omgås, 
sier Gerd, som nå forbereder 
seminarer som leder for forenin-
gen 1,6 millionerklubben, Norge 
for kvinners helse.  ■

▾ ALLE  
TIDERS 
BESTEFAR:  
– Pappa er 
veldig snill og 
veldig travel og 
barnebarnas 
helt, fortalte 
dørene Guri og 
Anna. Her er 
Ola, Magnus 
og Johanna på 
besøk.


