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Vem är då denne man? Jo, det är klart att 
det är en karl och det är Prince Al-Walrrd 
bin Talal Bin Abdul Aziz. Han är den ri-
kaste i Mellanöstern och rankad som den 
13:e rikaste personen i världen. Denne 
saudiske prins har byggt upp sin enorma 
förmögenhet bland annat via aktiehandel, 
att äga storföretag och fastigheter.

En av ryske miljardären Roman 
Abramovichs leksaker är en Boeing 767. 

På	hög	nivå
A 380

Att ha ett privatplan förutom några lyxbilar är inte så konstigt kanske. Men 
vad sägs om att ha en stor lyxyacht, en jumbojet Boeing 747 och ytterligare 
en beställd A380, den nya superjumbon? Och dessutom ha 300 (!) bilar.

Av	LArs	LindmArk	Foto:	LArs	LindmArk	sAmt	biLdbyråer

Denna är inredd i valnöt och guld. Allt 
som glimmar ombord är riktigt guld. Pla-
nets hemmabas är Lutons flygplats norr 
om London. Det sägs att han också har 
beställt en superjumbo A380, för dryga 
två miljarder kronor – något han hittills 
förnekat.

Boeing 767 verkar vara ett flygplan 
som många rika väljer som privatjet. 
Planet är stort och har lång flygsträcka. 

Det går att få tag på begagnade plan och 
de kan, genom sin storlek, lätt byggas om 
så att de passar olika kunders önskemål. 
Kända personer med stor förmögenhet 
som har just Boeing 767 som privatjet är 
de båda grundarna av söktjänsten Google, 
Larry Page och Sergej Brin. De har till 
och med betalat närmare nio miljoner 
till Nasa för att få möjlighet att parkera 
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maskinen på ett tidigare militärkomplex 
runt hörnet från Googles högkvarter i 
norra Kalifornien.

Amerikan Mark Cuban har också en 
767:a, det är populärt att hyra hans plan 
när han inte använder det själv – inte 
minst för att det enligt uppgift har ytterst 
attraktiva flygvärdinnor ombord. Så hyrde 
också Rolling Stones planet för en av sina 
världsturnéer. Givetvis har entreprenören 
Richard Branson en egen jet, trots att han 
äger flygbolag. Ska man med familjen 
till sin älskade privata ö, Necker Island, 

i Karibien så är det klart att han tar sin 
Falcon 900EX med smeknamnet ”Galactic 
Girl” och kan landa nära sin ö. Planet tar 
15 personer, har lång räckvidd och hög 
marschfart.

Något som är ännu vassare är förstås 
när man både äger plan och dessutom 
är pilot själv. Här är det faktiskt två 
skådespelare som utmärker sig. Har-
rison Ford har en Cessna 209 Caravan. 
Han flyger ofta och är en skicklig pilot. 
Därför har han också blivit uppskattad 
föredragshållare inom flygindustrin. Efter 

Boeing 767

jordbävningarna på Haiti har han också 
flugit flera gånger fram och tillbaka med 
förnödenheter.

En annan känd skådespelare som har 
flera plan och är pilot är John Travolta. 
Han är flygfantast och runt hans villa står 
plan parkerade, ungefär som vanligt folk 
brukar parkera sina bilar vid bostaden.  
Travolta kan gå ut direkt från villan och 
välja om han vill flyga en stor Boeing 707 
som i hans ögon kan betraktas som en 
”familjebil” eller en Gulfstream som mot-
svarar en flygande ”sportbil”. Sedan är det 
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Harrison Ford äger och flyger en Cessna 209 Caravan.

Hemma hos flygfantasten 
John Travolta står plan 
parkerade, ungefär som 
vanligt folk brukar parkera 
sina bilar.

Givetvis har entreprenören 
Richard Branson en egen 
jet, trots att han äger flyg-
bolag. Ska man med famil-
jen till sin älskade privata ö, 
Necker Island, i Karibien så 
är det klart att han tar sin 
Falcon 900EX med smek-
namnet ”Galactic Girl” och 
kan landa nära sin ö.

bara att dra ut på den privata start- och 
landningsbanan och ge full gas.

För de som inte kanske har lust eller 
möjlighet att satsa på en egen jet så åter-
står givetvis att flyga första- eller Business 
Class. Här händer en hel del och här är 
några nyheter.

British Airways var första flygbolag 
som införde så kallade ”fully flat bed” i 
förstaklass 1996. Man gick sedan vidare 
på samma sätt i sin Business Class år 
2000. Nu har British Airways investerat 
över en miljard kronor i en uppgradering 

av sin förstaklass-produkt. Resultatet 
är en exklusiv upplevelse baserad på 
klassisk design och diskret lyx. Den nya 
kabinens inredning är inspirerad av brit-
tiska lyxbilsmärken. Sätet som alltså blir 
som en hel säng är nu bredare och bäddas 
med finaste egyptisk bomull. Det ska 
kännas som om man vore ombord på en 
privat jet. Man har fokuserat på enkelhet 
och elegant design. Nu är sängen hela 
60 procent bredare vid skuldrorna. Vid 
varje förstaklass-säte finns en personlig 
garderob, elektroniska gardiner, speciellt 

anpassat ljus med mera. Och givetvis äter 
man när helst man själv önskar.

Den som vill passa på att flyga Busi-
ness Class inom Europa till specialpris ska 
titta närmare på Lufthansas dotterbolag 
Italia. Deras nya direktlinje mellan Stock-
holm och Milano har alla möjligheter att 
bli populär. Den går varje dag och man 
har en utmärkt service ombord med tre 
rätters middag som kan avslutas med 
både espresso och grappa. Under hela året 
har Lufthansa Italia introduktionspriser 
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vilket utan tvekan är intressant att titta 
närmare på.

När man flyger i Premium Class vill 
de flesta givetvis njuta av själva resan. 
Flygbolaget Swiss fortsätter att presen-
tera mat från de olika kantonerna under 
rubriken ”Swiss Taste of Switzerland”. 
Kökschefen Johan Beedijk på Art Deco 
Hotel Montana i Lucerne har kreerat 

en rad intressanta och läckra måltider. 
Dessa serveras på långdistansplanen i 
Swiss Första- och Business Class under 
de närmaste månaderna. Även på vissa 
längre Europa-destinationer kommer man 
att kunna njuta av maten i Business Class 
på flighterna från Schweiz. LifeStyles ut-
sände hade möjlighet att avnjuta den högt 
ansedde Johan Breedijks mat på hotellet i 

Lucerne. Det blev en njutning på absolut 
högsta nivå – både för smaklökarna och 
för ögat. Hans specialitet är att använda 
säsongens råvaror, färska kryddor och ör-
ter. Breedrijks specialitet är olika varian-
ter av risotto. Vad sägs om förrätter som 
kammusslor och ratatouille med panna 
cotta på vattenkrasse eller rökt lammsa-

Klassisk design och diskret lyx hos British Airways. Den nya kabinens inredning är inspirerad av brittiska lyxbilsmärken. Oscarsbelönade Rachel Weisz 
njuter i en ”fully flat bed”.



del med parmesan och avocado mousse på pajdegsbotten? Bland 
varmrätterna kunde vi avnjuta bäckforell med mascarpone-sås, 
wasabi, grönsaksrisotto och spenat eller pärlhöna fylld med 
olivtapenade, serverad med gnocchi och tre sorters bönor.

Ja, det var några av de elva olika smakprover som serverades. 
Kan bara gratulera de som har möjlighet att flyga Swiss framö-
ver. Ni har en gourmetupplevelse att se fram emot. ■

 

Kökschefen Johan Beedik har kreerat läckra måltider som serveras på 
långdistansplanen i Swiss Första- och Business Class.

Den som vill passa på att flyga Business Class inom Europa till specialpris 
ska titta närmare på Lufthansas dotterbolag Italia.

www.bornicon-salming.se

www.singhabeer.com

Alkohol kan 
orsaka nerv- 

och hjärnskador

Råvaror: Helmaltsöl

Smaktyp: Ljus lager

Karaktäristik: Ljus gul färg. Frisk, smakrik, välhumlad öl 

med markerad beska och någon sötma i avslutningen.

Serveringstips: Serveras med fördel til smakrikare asiatisk 

mat men passar också utmärkt till husmanskost och som 

törstsläckare.

Alkoholhalt: 5,0 % volym

Artikelnummer på 

Systembolaget: 1428-03

Pris inkl moms: 15:30

Volym: 330 ml


