
 

 
Luftfart  

Tidligere Norwegian-pilot Anna Helene 
Kjos-Mathisen (38) blir ny sjef og 
medeier i flyselskapet Airwing: – Har 
aldri vært en langsiktig plan 

Bjørn Kjos’ datter ville satse et millionbeløp da det 
norske flyselskapet Airwing trengte friske penger. Nå får 
hun selv ansvaret for å mangedoble flyvirksomheten. 
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Jacob Trumpy   

Koronakrisen har budt på flere uventede endringer i livet til Anna Helene Kjos-

Mathisen, som er tidligere pilot og crew-ansvarlig i Norwegian. I de siste syv årene 

frem til pandemien brøt ut jobbet den yngste datteren til Norwegian-gründer Bjørn 

Kjos med ulike oppgaver ved flyselskapets hovedkontor på Fornebu. 
 

Anna Helene Kjos-Mathisen får ansvaret før å utvide 

virksomheten i Airwing fra fem til cirka 30 fly innen få 

år. Og neste år kan det bli børsnotering. (Foto: Mikaela 

Berg) 

 

 

Så, tidlig i mars i fjor, var hun klar for å ta en jobb oppe i luften igjen. 

– Én uke før nedstengningen var jeg klar til å vende tilbake som pilot i Norwegian, 

sier hun. 

I stedet måtte Norwegian og alle andre flyselskaper parkere de fleste flyene på 

bakken, og mange piloter måtte finne noe annet å gjøre. 

https://www.dn.no/topic/Luftfart
mailto:jacob.trumpy@dn.no


Anna Helene Kjos-Mathisen har det siste året jobbet med å forvalte investeringer i 

det private selskapet KM Aviatrix, og formuen er bygget på aksjer i Bank 

Norwegian. I september i år skrev DN at det norske flyselskapet Airwing skulle 

hente inntil 100 millioner kroner og få inn nye eiere, og Anna Helene Kjos-

Mathisen grep telefonen. 

Les også:Det norske flyselskapet Airwing og spillinvestor Morten Klein henter penger for å 

bli blant de største på privatfly i Europa: – Misforstått hv…  

Ble selv tilbudt sjefsjobben 

– I første omgang var det snakk om en investering. Så tenkte jeg at disse fine 

folkene vil jeg jobbe med, sier hun. 

Nå har hun sagt ja til å ta jobben som administrerende direktør for Airwing – med 

spillmilliardær Morten Klein som hovedeier, og en raskt voksende virksomhet 

innen charter av privatfly, ambulanse og transport av gods. 

De neste årene skal virksomheten vokse fra fem til cirka 30 mindre jetfly og 

propellfly. 

– Jeg synes Airwing har en utrolig spennende virksomhet i dag, og en veldig bra 

posisjon i et marked hvor det ikke er så mange andre aktører som driver med det 

https://www.dn.no/luftfart/det-norske-flyselskapet-airwing-og-spillinvestor-morten-klein-henter-penger-for-a-bli-blant-de-storste-pa-privatfly-i-europa-misforstatt-hva-aktorer-som-oss-gjor/2-1-1062293
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samme. Og jeg gleder meg til å være med på en grønn revolusjon i denne delen av 

luftfart, sier hun. 

Også faren Bjørn Kjos (75) startet karrieren som pilot og endte som storeier og 

konsernsjef – om enn i et langt større flyselskap – Norwegian. 

– Har det vært en plan å lede et flyselskap en dag? 

– Nei, det har aldri vært en langsiktig plan. Jeg har lenge tenkt at det ville være 

spennende å finne nye utfordringer i flybransjen. Det siste året har jeg jobbet med 

flere andre investeringer, og så dukket denne muligheten opp. Det var en perfekt 

match, sier Kjos-Mathisen. 
Artikkelen fortsetter under annonsen 

Les også:I mange år kjempet SAS-pilot Jack Netskar mot Norwegians utflagging: – Det 

SAS gjør, er mye verre  

Blir tredje største eier 

Tidligere har Bjørn Kjos og de tre barna Lars Ola Kjos (43), Guri Helene Kjos 

Brecke (41) og Anna Helene Kjos-Mathisen gjort flere investeringer sammen. 

– Har du fått med deg flere i familien på denne investeringen? 

– Nei, jeg vil at dette skal være min egen greie. Min far er en fantastisk 

sparringpartner og jeg har lært mye av ham. Men jeg har bare så vidt rukket å 

fortelle ham at jeg har tatt denne jobben. 

– Hva sa han da? 

– Han er selvsagt veldig positiv, sier Kjos-Mathisen. 

I jakten på friske penger har Airwing nøyd seg med å hente inn 60 millioner kroner, 

langt unna målet om «inntil» 100 millioner kroner. Morten Klein står for 18 

millioner kroner, og Anna-Helene Kjos blir tredje største eier med nye aksjer for 15 

millioner kroner. 

Min far er en fantastisk sparringpartner og jeg har lært mye av ham. Men 

jeg har bare så vidt rukket å fortelle ham at jeg har tatt denne jobben 

https://www.dn.no/luftfart/sas/sas-pilot-group/jack-netskar/i-mange-ar-kjempet-sas-pilot-jack-netskar-mot-norwegians-utflagging-det-sas-gjor-er-mye-verre/2-1-1093301
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Anna Helene Kjos-Mathisen 

Daglig leder Fabian Qvist i Klein Invest har ledet flyselskapet i en periode, og 

fortsetter som arbeidende styreleder. 

– Vi fikk tidlig inn kapitalen og investorene vi ønsket. Finansmarkedet har vært 

gjennom en krevende periode, og vi merket tidlig at de finansielle investorene er 

mettet på nye, mindre selskaper. Vi har fått inn industrielle og langsiktige eiere, 

sier Qvist. 

Anna Helene Kjos-Mathisen blir administrerende direktør for flyselskapet Airwing etter en 

kapitalinnhenting som skal finansiere en rekke mindre propell- og jetfly. Her på Oslo lufthavn 

med Fabian Qvist, daglig leder i Klein Invest og arbeidende styreleder i Airwing. (Foto: 

Mikaela Berg) 

Han vil ikke gi detaljer om hvem som blir nye aksjonærer i Airwing. Planene om 

en notering på lavterskel-markedsplassen Euronext Growth neste år består. 

Les også:Norwegian-sjefen sier Flyr er «spesielt aggressiv» i kampen om kundene – nå 

rammer oljeprisen i tillegg  

Tror på hydrogen- og elfly 

– Hvem foreslo sjefsjobben? 

https://www.dn.no/luftfart/norwegian/geir-karlsen/flyr/norwegian-sjefen-sier-flyr-er-spesielt-aggressiv-i-kampen-om-kundene-na-rammer-oljeprisen-i-tillegg/2-1-1090556
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– Det var tidlig i prosessen etter at vi ble kjent. Vi merket tidlig at Anna er 

engasjert og kunnskapsrik, og delte vårt syn på markedet fremover, sier Qvist. 

Anna Helene Kjos-Mathisen har hatt flere lederroller i Norwegian. (Foto: Mikaela Berg) 

Anna Helene Kjos-Mathisen har hatt flere lederroller i Norwegian, særlig innen 

bemanning og rekruttering, og jobbet blant annet tett sammen med tidligere HR-

sjef Tonje Wikstrøm Frislid, som tidligere i år ble første toppsjef i flyselskapet 

Flyr. 

Nå får Kjos-Mathisen ansvaret for å videreutvikle en virksomhet som er i kraftig 

vekst, og nådde et overskudd på driften i 2020 – midt under korona. 

Les også:Bjørn Kjos’ tidligere makker laster opp i Norwegian og tror på rekyl: – Se på 

Ryanair  

 

– Selskapet står foran en stor vekst, og kan lede an på i det grønne skiftet innen 

luftfart med både hydrogen- og elfly. Grunnarbeidet er gjort, og jeg tror ikke det er 

mange år til vi kan ta imot neste generasjons fly, sier hun. 

https://www.dn.no/luftfart/norwegian/bjorn-h-kise/bjorn-kjos/bjorn-kjos-tidligere-makker-laster-opp-i-norwegian-og-tror-pa-rekyl-se-pa-ryanair/2-1-1089061
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– Morten Klein har en visjon om 100 fly på kryss og tvers i Europa. Tror du på 

det? 

– Jeg tror at nye og mer miljøvennlige fly kan være med på å skape et helt nytt 

marked, for eksempel på små flyplasser i Norge og utlandet som brukes veldig lite i 

dag. Mulighetene er store, sier hun.(Vilkår) 
 

https://www.dn.no/kundeservice/faq/vilkar-dnno/vilkar-dnno

