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Hur många resdagar har du  
om året?
–Jag reser runt 120-140 dagar om 
året i arbetet. Därutöver blir det 
ett par privata resor också.
Vart reser du oftast?
–Mest inom Norden i mitt arbete, 
men även Tyskland, England och 
USA. Privat blir det oftast Italien, 
Åre eller Mallorca.
Flyg eller tåg?
– Till Stockholm åker jag bil  
eller tåg. För övriga resor tar  
jag flyg. Både tåg och flyg har 
sina fördelar, men få transport-
sätt slår en kvällsflygning över 
Atlanten.
Vilken är din favoritflygplats?
– Bryssels flygplats, den är stor 
och liten på samma gång med  
ett bra utbud av mat och dryck. 
Vilket är ditt favorithotell?
– Grand Hôtel i Stockholm  
på grund av dess centrala  
läge. Dessutom är personalen 
alltid trevlig och mån om att  
ge bra service. 
Vad har du alltid i handbagaget?
– Min dator, laddare och Boses 
grymma brusreducerande 
hörlurar. 

Vad brukar du läsa under resan?
– Oftast egna alster. Artiklar 
till någon vetenskaplig journal 
eller konferens. Eller någon typ 
av bokmanus som jag håller på 
med för tillfället.
En stad som lever upp till hypen?   
– Jag tycker att Shanghai är 
världens coolaste stad. Där finns 
allt i en härlig kombination. Sky-
skrapor med barer 300 meter 
över marken, anrika jazzklubbar 
och gatuförsäljning med levande 
grodor och ormar.
Och en som gjorde dig besviken? 
– Jag kan inte komma på någon. 
Ibland blir jag besviken över att 
jag inte hinner undersöka en 
stad när jag är på tjänsteresa.  
Så var det senast i Chicago.  
Jag såg ingenting av staden,  
så egentligen har jag inte varit 
där mer än på flygplatsen.

Inget slår en 
kvällsflygning över 
Atlanten”
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Trump Taj Ma-
hal i Atlantic 
City stängde 

för gott i förra 
månaden.

Från gård till 
flygplan 
DET AMERIKANSKA flygbolaget 
Delta ligger sällan i framkant, 
men nu har man insett att 
vägen till kundens hjärta – och 
plånbok – går via magen och 
hakat på trenden med vällagad 
flygplansmat. Under devisen 
”tänk lokalt, servera globalt” 
har man anlitat Atlantas 
stjärnkock Linton Hopkins som 
enbart använder ekologiska 
och närodlade ingredienser till 
flygplansmåltiderna. För att ha 
full koll på alla led görs maten 
dessutom i eget kök i stället för 
att som brukligt använda en 
cateringfirma.  

– Dagens resenärer vill äta 
gott och nyttigt, men de vill ock-
så veta varifrån maten kommer. 
Bara för att de sitter i ett flygplan 
ska de inte behöva göra avkall på 
detta, säger Linton Hopkins.

Från gård till flygplan-menyn 
serveras än så länge endast på 
utgående flyg från Atlanta, men 
planen är att erbjuda menyn på 
fler rutter under 2017.  

Världens 
vackraste  
t-banestationer 
1.  Kungsträdgården, Stockholm 
2.  Sokolniki, Moskva
3.  Avtovo, Sankt Petersburg
4.  Beijings tågstation, Peking
5.  Westminister, London 

Listan är sammanställd av 
reseföretaget Pettits. 

OM MINDRE ÄN två månader 
flyttar hotelieren Donald Trump 
in i Vita huset. I samband med 
det måste han kliva av vd-stolen 
för Trump Hotels och kanske 
är det lika bra; hotellkedjan har 
länge brottats med problem 
och sett antalet gäster sjunka 
sedan Trump inledde sin 
presidentkampanj.

Så sent som förra månaden 
stängde gigantiska Trump Taj 
Mahal i Atlantic City för gott, 
efter att ha drivits som konkurs-
bo i två år. I Toronto är Trump 
International Hotel & Tower till 

salu efter att den lokala partnern 
inte kunnat betala sina lån, och  
i Vancouver har borgmästaren 
framfört önskningar om att det 
Trumphotell som ska öppna i 
staden nästa år gärna får välja 
ett annat namn. Själv är The 
Donald fullt upptagen med 
stämningar, bland annat har  
han stämt två stjärnkockar som 
inte längre vill jobba på hans 
hotell i Washington, och i förra 
veckan stämde han IRS för att  
de övertaxerat två av hans hotell. 
Kommer Trump överhuvudtaget 
att hinna styra USA? 

Dystert för Trump

40
hotell. Så många har First 
Hotel-kedjan i Sverige i och 
med invigningen av First Hotel 
Brommaplan i januari 2017. 
Det är det gamla Flyghotellet 
från 1957 som fått en väl-
behövlig uppfräschning.

Martin Sköld är docent 
på Handelshögskolan 

och aktuell med boken 
Dubbelt Effektiv – 

konsten att få mycket 
att bli mer genom att 

använda mindre.


