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– Jeg har nok alltid hatt en 
kjærlighet for tall. Det er noe 
ærlig og tydelig ved å kunne 
sette to streker under svaret, 
sier Arnesen. 

Selv om han er i feriemodus 
og koser seg med kona og de-
res to barn på Sørlandet, tak-
ker han ja når Agderposten 
tar kontakt for en prat om kar-
rieren, norsk finansbransje og 
veivalg i yrkeslivet. 

– Helt ferie blir det aldri, det 
er nemlig alltid et aksjemar-
ked åpent og kunder som 
trenger oppmerksomhet. Men 
det er noe jeg trives godt med, 
sier han. 

Sønn av sjokolademaker
36-åringen, som er sønn av lo-
kalkjendisen og sjokoladema-
ker Morten Arnesen, er nå for 
alvor i gang med å skape seg 
et navn i en helt annen bran-
sje enn farens. I kraft av sin 
jobb som partner og formues-
forvalter i selskapet Finansco, 
har sørlendingen de siste åre-
ne nemlig blitt hyppig brukt 
som finansekspert av flere 
store norske aviser som VG og 
Finansavisen. 

Fotografert i stilig dress for-
an Oslo Børs, har han blant 
annet uttalt seg om investo-
ratferd og investeringstren-
der. I Agderposten snakket 
han nylig om Arendals Fosse-
kompanis eventyrlige børsut-
vikling de siste årene. 

Den etter hvert så profilerte 
36-åringen er på full fart opp 
blant stjernene i det norske 
finansmiljøet. 

– Tilfeldigheter spiller nok 
en rolle for at jeg har fått den 
posisjonen. Selv om jeg er stø-
dig på en del finans, er jeg yd-
myk nok til å vite at det er 
mange som er flinkere enn 
meg selv. Nettverket jeg har 
opparbeidet meg har nok bi-
dratt, og det at Finansco leve-
rer kvalitet til kundene er vik-
tig, men jeg tror nok det er 
særlig formidlingsevnen av 
det finansfaglige som appel-

lerer til både journalister og 
deres lesere, sier han. 

– Kombinasjonen finansfag 
og god kommunikasjonsevne 
er nok mer begrenset enn om 
man kun er ute etter et av dis-
se fagområdene, legger Kall-
evig Arnesen til. 

Medeier i firmaet
En oversikt på nettstedet 
Proff.no viser at Arnesen eier 
drøyt fire prosent av Finans-
co. Sistnevnte er et selskap 
som hovedsakelig driver med 
formuesforvaltning, enklere 
sagt investeringer og rådgiv-
ning, på vegne av privatperso-
ner og holdingselskaper. 

Bedriften er i stor vekst, og 
omsatte i 2020 for 55 millio-
ner kroner. Resultatet før 
skatt var imponerende 17,2 
millioner, nesten fem ganger 
så mye som året før. 

– Jeg er veldig komfortabel 
med dagens situasjon, og har 
vært en del av Finansco de 
siste 12 årene. Siden jeg er 
partner, og en del av leder-
gruppen, har jeg mer fleksibi-
litet i arbeidshverdagen selv, 
sier Arnesen. 

Finansco er Norges raskest 
voksende formuesforvalter-
selskap, og ifølge 35-åringen 
fra Arendal får selskapet gode 
tilbakemeldinger på at de ten-
ker helhetlig, har tett kunde-
oppfølging og har mange fond 
å benytte seg av. 

– Vi har en enormt bred til-
gang på ulike fond, med hele 
150.000 å velge fra, og vi set-
ter opp formuesplaner ved å 
også ta hensyn til blant annet 
avkastningsmål, risiko, arv og 
generasjonsskifte, og skatt. 
Dette skiller seg ganske klart 
fra storbankene, hvor kunde-
ne i større grad er vant til å 
forholde seg til ganske mer 
upersonlige service når det 
kommer til plassering, og det 
er en konkurransesituasjon 
jeg synes er veldig interes-
sant. Det motiverer selvsagt 
for Finansco-fortsettelsen 
min. Finansco er dog ikke en 
spesielt spennende aktør, da 
vi håndterer kunder som al-
lerede er av en viss formue – 
ikke dem som tror de skal bli 
rike i en fei, sier Arnesen. 

Var usikker på karrierevalg
Sørlendingen fikk tidlig inn-
syn i hva som kreves for å 
bygge en bedrift fra bunnen, 
gjennom farens vellykkede 
sjokoladebusiness – Heimdal 
Chokolade – som den gang lå 
i kjelleren til familiens bolig 
på Tromøy. 

– Det skal sies at når man 
flytter til Arendal fra Dan-
mark som 4-åring, og det blir 
etablert sjokoladefabrikk i før-
steetasjen på huset hvor man 
bor, da går det ganske greit å 
få seg nye venner, sier Kall-
evig Arnesen med et smil. 

– Hva med i fremtiden?
– Min far virker ikke å roe 

ned tempoet noe særlig, så 
kanskje han holder på helt til 
et av hans barnebarn blir 
gamle nok til å overta. Da kan 
han selge henge i et sjokolade-
horn på veggen, sier finans-
mannen med et smil. 

Før han gikk «all in» i fi-
nansbransjen var Kallevig Ar-
nesen usikker på hva han vil-
le. Verken da han startet eller 
gikk ut av videregående skole 
hadde han tenkt på et konkret 
steg. 

– Hjemmefra har jeg hørt 
det som nok mange andre har 
hørt, nemlig at «utdannelse 
kan ingen ta fra deg». Målet 
med videregående skole for 
min del var derfor å gi meg 
selv flest mulige aktuelle 
valgmuligheter etter disse tre 

årene. Jeg måtte da sørge for 
et karaktersnitt som var bruk-
bart og jeg valgte fagretninger 
innen økonomi og rettslære 
heller enn fysikk, kjemi og 
biologi, sier han, før han leg-
ger til at valg av studieretning 
fort kunne vært annerledes.

Bygget nettverk
Av rådgivere på skolen fikk 
han svaret «Du sier du liker 
tall, så da kan du bli økonom» 
da han ønsket veiledning om 
veien videre etter videregå-
ende, uten at han følte denne 
«veiledningen» var til særlig 
hjelp. 

– Dette er snart 20 år siden, 
så forhåpentligvis har det 
blitt bedre, men jeg bidrar 
gjerne med egne erfaringer på 

dette feltet til studenter som 
ønsker veiledning. Jeg vil at 
dagens unge studenter skal 
gjøre så velinformerte og mot-
iverte utdanningsvalg som 
mulig, da jeg tror dette er vik-
tig for at man til slutt ender 
med en studieretning og kar-
rierevei hvor man trives. 
Mestring følger ofte trivsel, og 
vice versa, sier han. 

Han endte på finansstudier 
i Oslo, tok deltidsjobber for å 
skaffe seg erfaring og for å in-
teragere med mennesker i en 
finanssetting. I tillegg ville 
han spe på studielånet med 
inntekt på siden. 

– Sistnevnte var av mindre 
betydning enn førstnevnte. 
Ikke fordi vi hadde god råd – 
for det hadde vi ikke – men 

Arendalitt på vei mot finanstoppen: 

Han forvalter store  

PÅ VEI OPP OG FREM: Christian Kallevig Arnesen fra Arendal i stilig dress utenfor Oslo Børs. Han er på full fart fram i norsk finans,  

Arendalitten Chris-
tian Kallevig Arne-
sen er på full fart 
mot den norske 
finanshimmelen. 
Nå figurerer han 
hyppig som ekspert 
i riksmediene og 
forvalter penger for 
mennesker og fir-
maer som har noen 
millioner ekstra på 
bok. 

Jon Andreassen
joan@agderposten.no
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jeg kunne fint gjøre noen pri-
oriteringer for å leve sparsom-
melig, om det resulterte i at 
primærmålene ble nådd, sier 
han. 

Har kjøpt hus i Arendal
Fordi inntekten var beskje-
den og usikker måtte han og 
samboeren, som på det tids-
punktet var nyutdannet sy-
kepleier, ta noen valg for å 
kompensere. Løsningen ble å 
flytte et stykke ut av Oslo 
sentrum for å leie en billigere 
leilighet. Samtidig levde de 
sparsommelig. Konsekven-
sen var blant annet lengre 
reisevei til skole, jobb og so-
siale aktiviteter.

– Men det var verdt å ofre 
de tingene for å få opparbei-

det seg relevant arbeidserfa-
ring og et relevant arbeids-
nettverk. Det ble en korttids-
kostnad med sikte mot en 
mulig langsiktig gevinst, for-
klarer han. 

Han ble ansatt i Finansco i 
2009, og siden den gang gått 
gradene i selskapet.

– Det har gjort at jeg i dag 
er en del av en god og sam-
mensveiset ledergruppe i en 
bedrift som leverer kvalitet 
og vokser, sier Kallevig Arne-
sen. 

Etter nesten 15 år i hoved-
staden er han nå tilbake på 
Sørlandet hvor han har kjøpt 
hus med kona et lite stein-
kast fra Arendal sentrum. 
Sammen har paret to barn.

– Årene i Oslo har gjort meg 

og familien godt, men på 
tross av tilbakeflyttingen er 
det uproblematisk for meg å 
jobbe i et selskap som fysisk 
er hjemmehørende på Øst-
landet. Jeg kommer nå til å ta 
inn kunder også på Sørlan-
det, og ser for meg å tilbringe 
en del tid her fremover, men 
fortsette å jobbe for Finansco. 
Det er nemlig mange som vil 
ha behov for våre tjenester 
også i Agder, sier han. 

Utelukker ikke jobb på Sørlandet
– Hva med en jobb på Sørlan-
det i fremtiden?

– En jobb på Sørlandet kan 
selvsagt ikke utelukkes, selv 
om det nok er litt tidlig for 
egen del. Arendal huser jo 
flere spennende selskaper, 

også med høyt nasjonalt og 
internasjonal snitt, så det 
skal i hvert fall ikke stå på ut-
valget, sier han. 

– Jeg er positivt overrasket 
over det brede kulturlivet 
som det faktisk legges til ret-
te for i Arendal, hvor Arendal 
kommune til tider fungerer 
som et slags eventbyrå med 
både Arendalsuka, Tedx, 
Mesternes mester og flere. 
Jeg syns Arendal By, ved 
Sverre Knutsen, også fortje-
ner skryt for jobben som er 
gjort med å løfte sentrum, og 
jeg vender stadig tilbake til 
dem som tørr å ta risiko ved å 
forfølge sin drøm – også un-
der pandemien – og som lyk-
kes gjennom hardt og godt 
arbeid, og ikke minst mange 

arbeidstimer. Erlend Årsborg 
med Drum Brew, Mia og Bo-
ris som nå også lager hjem-
melaget Gelato på Sød, gjen-
gen hos Unwrapped, Studio 
Spornes på Tromøya og man-
ge, mange flere, legger han 
til. 

– Hvordan tror du økono-
mien blir nå etter koronakri-
sen, som egentlig for mange 
ikke har vært noen krise, 
men heller en opptur?

– Selv om det for mange 
ikke har vært den krisen man 
kanskje fryktet, ble mange 
bransjer truffet hardt av kor-
onakrisen og restriksjonene 
som ble innført. Mange bran-
sjer sliter fortsatt, men forhå-
pentligvis er bedring i sikte, 
sier han. 

penger for andre

 og brukes til stadighet som ekspert av riksmediene.  FOTO: EIVIND YGGESETH/FINANSAVISEN

FAKTA

KALLEVIG ARNESENS RÅD TIL UNGE:
* Tenk lang sikt i dine valg som ung. Et kortsiktig offer kan bli en 
langsiktig gevinst.
* Et brukbart karaktersnitt og en allsidig faglig base gir deg 
handlingsrom når du blir litt eldre. Gjør det som skal til nå for å 
gi deg selv de beste mulighetene senere.
* Et sosialt studieliv kan fint kombineres med gode faglige re-
sultater, men det krever fokus og struktur.
* Skaff deg en relevant deltidsjobb ved siden av studiene. Pri-
mærmålene er arbeidserfaring og nettverksbygging -, lønn kom-
mer i andre rekke.
* Gode kontakter er gull verdt.
* Skriv skikkelige jobbsøknader – ikke kopier opp og gjenbruk 
disse. Bruker man 3 eller 5 år på høyere utdanning er det sno-
dig å ikke bruke en time eller to på en skikkelig jobbsøknad.
* Gjør deg kjent med bedriften du søker hos før jobbsøknaden 
sendes og før du eventuelt skal på intervju.
* Man er nødt til å ofre noe for å nå målene sine. Det gjelder i 
arbeidslivet som i idretten. Fokus og struktur koster. Det må tas 
tøffe valg og man må prioritere. Å avstå fra fest før eksamens-
dagen, å lese ekstra på pensum i helgene selv om andre ting 
kanskje frister mer, legge litt penger til side i stedet for å sløse, 
og å tørre å ta egne og annerledes studievalg enn vennene dine, 
er alle eksempler på situasjoner man kan stå i, og hvor det må 
tas et valg.
Ett eksempel fra eget liv: Etter 2 år med relevant deltidsarbeid, 
og en mastergrad i sekken, fikk jeg min første fulltids arbeids-
kontrakt. Årslønnen tilbudt av Finansco var da kr 240.000. Godt 
under det andre med mastergrad og et ønske om en finanskarri-
ere hadde sett for seg. Jeg aksepterte og så meg aldri tilbake. 
Relativt lav lønn ble nemlig oppveid av en karrieremulighet og 
en karrierestige som ville kreve masse hardt arbeid, men hvor 
jeg ville bli sett og premiert om jeg leverte godt. Hadde jeg da 
hatt andre økonomiske eller familiære forpliktelser da, enn det 
som var tilfellet, så er det ikke sikkert jeg hadde turt.

 

JOBBER FRA ARENDAL: Christian Kallevig Arnesen er hjemvendt 
arendalitt, men er partner og formuesforvalter i selskapet Finansco.   
 FOTO: EIVIND YGGESETH/FINANSAVISEN
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