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Megahelg
DET ER BARE Å GLEDE SEG! 

T
ilb

u
d

e
n

e
 g

je
ld

e
r 

u
t 

u
ke

n
. F

o
rb

e
h

o
ld

 o
m

 u
ts

o
lg

t 
o

g
 t

ry
kk

fe
il 

- 
w

w
w

.c
o

o
p

.n
o

RINGNES 1,5 L 
SINGLE BRUS
Utvalget kan variere

ROASTBIFF
ANGUS fra Jæren. Pr hg
Pr kg 349,00. Ord. pris 449,00

3490

COOP MEGAS
YTREFILET AV SVIN
Hel/skivet. Pr kg
Ord. pris fra 239,00

STORT UTVALG KIMS 
SNACKS
Utvalget kan variere. Fra 125 g

990 -40%+ pant
SP
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%149 -30%

HELG NYHETSINTERVJUET

Oppvekstdirektøren
UTSTOPPING

Hobby som ble bijobb 2820

Han sier han har plassert over tusen toppsjefer i mer enn 40 land. Med base i Zürich har 
Bjørn Johansson (75) fra Vågsbygd drevet hodejegerfirma på globalt toppnivå i over 30 år. 

HODEJEGEREN
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Helsesykepleierne Thea 

Hovland  og Kari Mygland 

Michaelsen på Vennesla 

videregåenge skole.

NYHETER SIDE 10

– Mange tror 
de lever i en 

pornofilm
Ole Magne Omdal (Sp) 
er oppgitt over vedtak i 
gamle Søgne som åpner 
for å bygge ned matjord.

NYHETER SIDE 4

Vil ta av  
matjord for  
å sikre plass  
til næringslivet

NYHETER SIDE 6

Nils Nilsen slettet 
fra medlemslista 
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Yrkeslivet begynte som seksåring hjemme i Vågsbygd. Nå 
nærmer Bjørn Johansson seg 75. Med base i Zürich driver han 
hodejegerfirma på globalt toppnivå og ser ingen grunn til å gi seg. 

HODEJEGEREN
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ZÜRICH, SVEITS

N
år Clint Eastwood kan lage gode 
filmer i en alder av 91, kan jeg 
holde på lenge ennå, sier Bjørn 
Johansson.

– Totalt har jeg plassert over 
tusen konsernsjefer, adminis-
trerende direktører, finansdi-
rektører, styreledere og styre-

medlemmer i deres respektive posisjoner. 
Det har skjedd i mer enn 40 land; alt vi 
gjør, er globalt. Da må vi være globale på 
kontoret også, sier Johansson.

Kontoret ligger i Utoquai 29, en su-
pereksklusiv forretningsadresse på Zü-
rich-sjøens strandpromenade. Arealene 
i tredje etasje huser Dr. Björn Johansson 
Associates, et hodejegerfirma som ifølge 
Sjefen tar to millioner kroner som mini-
mumshonorar for en lederrekruttering, 
som likevel takker nei til mange oppdrag, 
og som består av ti mennesker fra sju for-
skjellige land.

– Hver dag går det i engelsk, høytysk og 
sveitsertysk, pluss at jeg snakker norsk 
med min nære medarbeider Per-Otto 
Sandvig fra Ålesund, opplyser Bjørn Jo-
hansson.

FRA FURULIA 1
Selv er han fra Furulia 1 i Vågsbygd og run-
der 75 år kommende oktober.

Men det skulle ingen tro.
– Når Clint Eastwood kan lage gode fil-

mer i en alder av 91, kan jeg holde på len-
ge ennå. Denne jobben gir meg energi. Og 
så tar jeg 10–11 ukers ferie og fullstendig 

time out hvert år. Tre uker i Blindleia, tre 
uker i Spania og tre uker i Asia, informe-
rer Johansson på vei ut til strandprome-
naden for forevigelse.

På vei inn igjen hinter han til de diskre-
te skiltene på Utoquai 29s port.

– Sveits’ eldste privatbank holder til her. 
Og et skatterådgiverfirma og en plastisk 
kirurgiklinikk. Der kommer rike russeres 
koner, døtre og elskerinner for å fikse på 
neser, lepper, pupper og rumper, nevner 
han i nedadstigende rekkefølge.

SEKSÅRIG AVISBUD
Bjørn Johanssons yrkeskarriere begyn-
te som avisbud i en alder av seks (!). Men 
da hører det med til historien at ruta var 
kort og faren, Harry Johansson, disponent 
i Fædrelandsvennen.

– Han og redaktør Johs Seland begynte 
begge i 1946, og pappa ble der i 41 år. Han 
hadde en helt sentral rolle i avisens gjen-
oppbygging etter krigen, minnes sønnen 
med tydelig og kjærlig respekt.

Far var ellers fra Lista, mor fra Austre 
Moland.

– Det gjør meg vel til en slags sentral-
egd. Om somrene var vi mye på heiegården 
Lisletta i Bjelland, hvor Kåre Valebrokk ble 
født. Det var en god oppvekst og et uskyl-
dig liv den gangen. Om vintrene var det is 
på vannene og snø, mimrer hodejegeren.

Han gikk på Vågsbygd skole, deretter 
ble det realskole og Kristiansand Handels-
gymnasium.

– Hvor jeg var en middelmådig elev som 
spilte fotball, flørtet med pigene og ville 
utforske verden. Jeg visste tidlig at Kris-
tiansand var for liten for meg.

I tredje etasje i 

bygget i det 

slottslignende 

bakgrunnen, 

komplett med 

sveitsisk flagg 

vaiende friskt i 

vinden, har 

hodejegerfirmaet 

Dr. Björn Johans-

son Associates 

holdt til i 30 år. 

Noen mer 

eksklusiv adresse 

er det snaut nok 

mulig å få i Zürich.

FOTO: RUNE ØIDNE 

REINERTSEN

Slik omtalte Fædrelandsvennen Bjørn Johansson da han var i Kristiansand for å 

feire sin femtiårsdag sommeren 1997. Han leide like godt inn et fly og tok med 

seg 50 gjester fra Zürich.

l
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SEKS STIPENDER

Veien videre skal ikke gjengis i detalj. Gan-
ske kort kan det bare opplyses at den om-
fatter faglig skjerping, bestått opptaksprø-
ve ved prestisjefylte Handelshochschule 
St. Gallen i Sveits, markedsføringspraksis 
hos Nestlé i femte semester, jobb som un-
dervisningsassistent i sjette, deretter dok-
torgradsstudier i kreativ markedsføring.

Problemet var at det visste man lite om 
i Sveits.

– Jeg måtte til USA, hvor jeg besøkte 25 
universiteter og like mange firmaer i 43 
stater. For å finansiere det, søkte jeg på 
seks stipender og fikk tilslag på samtlige, 
hvorav to ganske rause.

FIKK ET KALL

Også ganske kort om veien videre: Mar-
kedsføringsjobber i England og Østerri-
ke, så tilbake til Sveits.

– På et tidspunkt ble jeg intervjuet av 
hodejegerfirmaet Spencer Stuart for en 
stilling hos en amerikansk tobakkspro-
dusent. På forhånd hadde jeg grublet meg 
fram til at den bransjen hadde jeg i grun-
nen ikke lyst til å jobbe i, og det fortalte 
jeg hodejegeren. Likevel ble det en fire ti-
mers samtale, og i ettertid tenker jeg på 
den som et kall av samme slag som noen 
får for å bli prest. Jeg skulle bli hodejeger 
- matche kultur, organisasjon og mennes-
ker. Eller som jeg pleier si: I’m in the bu-
siness to make people happy - and someti-
mes rich, humrer Johansson.

At han er blitt rik selv, er tydelig.
– Millionær i sveitserfranc, milliardær i 

opplevelser. Jeg har vært i nesten alle ver-
dens land. To ganger har jeg feiret nyttårs-
aften i operaen i Sydney. Bursdagen min 
15. oktober har jeg markert i 38 forskjellige 
land. Jeg er super sportsinteressert og var 
der da Vebjørn Rodal tok 800-meter-gull 
i Atlanta og da Norge slo Brasil under fot-
ball-VM i Marseille i 1998. Jeg var på OL-
ene i Sydney og Lillehammer og har vært 
til stede under sju VM-finaler i fotball, den 
første mellom England og Tyskland i 1966.

– Og så har du vært med i Starts sponsor-
laug Club 21?

– Ja visst! Det begynte med at Carl Vig-
go Axelssen, Leif Strømme og jeg kjøpte 
Myggen i 1994. En god deal. Siden har det 
jo blitt svidd av en del penger, men det vis-
ste vi på forhånd, og gøy var det.

HOLDER AVISEN

Finansiell velstand til tross: Bjørn Johans-
son eier stort sett bare huset han har bodd 
i i Zürich i 38 år og en fet BMW 760. (Og 
helt sikkert en bankkonto.)

– Det blir bare problemer av å eie ting. 
Men i hagen min har jeg en sauna og et 
basseng som jeg bruker tre ganger hver 
uke. Da er jeg helt alene, leser Fædrelands-
vennens papiravis og er i min egen verden. 
Herlig, er det!

I den anledning kan journalisten opp-
lyse at da det ble krøll med papiravisle-
veransen til Zürich, ringte Bjørn Johans-
son hjem på kveldstid til Polaris Medias 
konsernsjef Per Axel Koch - også han ut-
flyttet kristiansander - på et telefonnum-
mer som Koch ikke visste fungerte lenger.

Det hjalp.
– Jeg betaler 17.000 kroner per år for avi-

sen. Da bør den komme fram og være hel.
– Du har bodd utenfor Norge fra du var 

ganske ung. Likevel er du så opptatt av Nor-
ge og Kristiansand?

– Min kone sier at jeg er mer sveitsisk 
enn alle sveitsere hun kjenner, og mer 
norsk enn alle nordmenn hun kjenner.

GIFT IGJEN

Og da må vi svinge innom Bjørn Johans-
sons familiære forhold.

Han giftet seg med ungdomskjæresten 

fra Vågsbygd, og hun ble med i de omflak-
kende årene. Første datter ble født i St. Gal-
len 2. juli 1973.

– På kong Olavs 70-årsdag. Vår andre 
datter ble født i Østerrike 1978. Og én 
ting er jeg kjempestolt av: Både mine dø-
tre, som har vokst opp i Sveits og nå bor i 
henholdsvis Dubai og Zürich, og deres til 
sammen fire barn, snakker samme ufor-
falskede kristiansandsdialekt som meg 
selv, sier Bjørn Johansson på - eh, ufor-
falsket kristiansandsdialekt.

Hans eget ekteskap tok imidlertid slutt. 
Ekskona bor nå på Flekkerøy.

– Men uten hennes hjelp og støtte gjen-
nom 30 år hadde jeg ikke vært der jeg er i 
dag, konstaterer eksmannen.

For ti år siden ble det imidlertid nytt 
bryllup, da med sveitsiske Patricia.

– Nestlé-sjefen sa en gang til meg at 
«ikke bytt kone, religion eller pass.» Jeg 
har holdt på religionen og passet. Så er det 
et faktum at 45 prosent av alle ekteskap 
havarerer og at de øvrige 55 prosentene 
fungerer dårlig, postulerer hodejegeren - 
dog uten videre dokumentasjon.

NETTVERKSBYGGER

Bjørn Johansson er en gudbenådet nett-
verksbygger. At han tidlig ble med i Round 
Table, er nå så. Men han havnet som øver-
ste ansvarlige for Europa og deltok på 
«Table»-møter verden over.

31 ganger har han vært 31 på World 
Economic Forum i Davos, trekker i trå-
dene der og var den som plasserte Børge 
Brende som toppsjef.

Samme Brende, pluss navn som Svein 
Støle og Caroline Hagen (Stein Erik Ha-
gens datter) inngår i et nettverk av nor-
diske toppledere i Sveits som Johansson 
står bak. Han er sentral i en alumni-or-
ganisasjon i St. Gallen. Og selvsagt spil-
ler han golf.

Men primært har han systematisk byg-
get nettverk gjennom sin hodejegergjer-
ning siden den tok til i 1980. Det har skjedd 
gjennom kandidatsøk, samtaler, intervjuer 
og plasseringer - mange ganger i toppstil-
linger i noen av verdens største og mest 
kjente virksomheter.

Et ferskt eksempel: Swiss Re, en iko-
nisk, sveitsisk finansinstitusjon med global 
tyngde, skulle ha ny styreleder. Dr. Björn 
Johansson Associates kom opp med et 
uventet, men lykkelig valg: toppsjefen i 
USB, en annen, ikonisk finansinstitusjon i 
samme land. Nok et ferskt eksempel: Nest-
lé, verdens største matvareselskap, ønsket 
en afrikansk kvinne i styret. Dr. Björn Jo-
hansson Associates leverte seks super-
kvalifiserte kandidater å velge mellom.

Gründeren har i tillegg en nettverks-
fremmende hobby han steller med som 
silent partner:

– Mentorvirksomhet på toppnivå. Jeg 
har plassert rundt 50 menti. Både der og 
ellers i det jeg holder på med, er diskre-
sjon en selvfølge, og helt avgjørende for 
å lykkes. Ingen skal vite hvem vi snakker 
med før stillingen besettes.

– Så norsk, offentlig sektor med offentli-
ge søkerlister er ikke noe for deg?

– Nei.
Bjørn Johansson tar seg ellers et glass 

vin av og til, forteller han. Men da han til-
bys å sende en hilsen hjem, er den relatert 
til en annen bransje:

– Jeg er veldig irritert over at CB kan 
komme til å bli lagt ned!

– HAN HAR «THE MAGIC TOUCH»

Bjørn Johansson mener selv at den de-
len av det globale hodejegermarkedet han 
opererer i, domineres av fem aktører: fire 
store, med kontorer i mange land, pluss 
Dr. Björn Jonasson Associates.

Elin Hurvenes, opprinnelig fra Kristian-

Ifølge en oversikt 

gjengitt i The 

Economist, er 

Zürich verdens 

fjerde dyreste by 

etter Tel Aviv, 

Paris og Singapo-

re. Bjørn Johans-

son stortrives der.

FOTO: RUNE ØIDNE 

REINERTSEN

Bjørn Johansson 

har hatt mang en 

spasertur langs 

Zürichs strandpro-

menade. Det ble 

bekreftet da han 

og fotografen 

beveget seg ut på 

en utstikker som 

strengt tatt var 

stengt for 

publikum. «Men 

det er jo deg, 

Björn!» lød det fra 

vaktmannen da 

han fikk se 

ansiktet. Og da var 

det greit.

FOTO: RUNE ØIDNE 

REINERTSEN
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Ikke en pc-skjerm, 

ikke en telefon. 

Hodejegerens pult 

har vært den 

samme i over 30 

år, konstant 

ryddig.

FOTO: RUNE ØIDNE 

REINERTSEN

sand, har jobbet internasjonalt med pro-
motering av kvinnelige styrekandidater 
siden 2009 og leder i dag Chair Mentors 
International, et globalt konsulentselskap 
som formidler mentorer til toppledere.

Slik omtaler hun hodejegeren fra Fu-
rulia 1:

– Bjørn Johanssons posisjon i toppsjiktet 
innen det globale hodejegermarkedet er 
rett og slett outstanding. Det er ingen han 
ikke kjenner, eller ikke kan nå. I tillegg har 
han the magic touch - og det vet folk, skri-
ver hun i en epost til Fædrelandsvennen.

Og som et apropos til det faktum at Hur-
venes, en kvinne, også har gjort det skarpt 
i en nært beslektet virksomhet, gjengir vi 
en betraktning fra Bjørn Johansson: 

– 69 prosent av de personene jeg plasser-
te i posisjoner i 2021, var kvinner. Kvinner 
er enormt dyktige på å gjøre folk lykkelige, 
og til å skape oppmerksomhet.

FISKEBRYGGA, SNADDER OG 

PRAGMATISME

Carl Viggo Axelssen og Kjell Arnvard, beg-
ge kjente menn i Kristiansands nærings-
liv, har vært kompiser med Bjørn Johans-
son helt tilbake fra unge år. Da Johansson 
giftet seg for ti år siden (feiringen varte 
tre dager), var Axelssen forlover og Arn-
vard toastmaster. Og da Johansson feiret 
sin femtiårsdag i Kristiansand for snart 
25 år siden, var Arnvard sjefadministra-
tor. («Han kom i leid fly direkte fra Sveits 
med 50 gjester. Han hadde nettopp skif-
tet ut ledelsen i Swiss Air».)

Axelssen opplyser at Johansson elsker 
å gå på Fiskebrygga når han er i Kristi-
ansand.

– Da kjøper han seg en pose reker som 
kan spises på bryggekanten. Torsk er fa-
vorittfisken, og Snadderkiosken må alltid 
avlegges et besøk.

– Er han alltid så omgjengelig og positiv 
som han kan virke?

– Ja, det er han stort sett, men som alle 
andre av oss, er han rimelig direkte i pri-
vat lag med folk han stoler på. Bjørn er 
ellers ganske utålmodig og hater kø. Mot 
venner er han raus.

Kjell Arnvard omtaler kameraten som 
«lidenskapelig golfer» med ett mål i livet:

– Å slå meg.
Så kan han fortelle at det nevnte bryl-

lupet i St. Andrews i Skottland først ble 
nektet avholdt.

– Men det viste seg at den aktuelle kir-
ken trengte et nytt alarmanlegg til cirka 
60.000 kroner. Så det løste seg.

– Kommer han til å holde på like lenge 
som Olav Thon?

– Hva skal Bjørn gjøre hvis han ikke har 
en jobb å gå til? Han spiller mye golf, men 
det er jo grenser. Hvis helsa holder, tror 
jeg han vil holde på så lenge det er mulig. 
Men om han holder på til han blir 98? ly-
der svaret Carl Viggo Axelssen lar henge 
litt i lufta.

TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN

rune.o.reinertsen@fvn.no


