
Sverige störste resebyråchef fyller Bertil Hult 70 år 
 
När hustrun Lisbeth Hult fyllde 50 hyrdes Globen i Stockholm med 

uppträdande av Rod Stewart. 

När EF-miljardären Bertil Hult själv fyllde 60 flögs 600 gäster från 

Europa till Boston i två chartrade flygplan. För underhållningen stod 

Elton John, Stevie Wonder och magikern David Copperfield. 

På parets inflyttningsfest i Djursholm på 1990-talet var det Diana Ross 

som sjöng. 

Gissa om förväntningarna var stora när 300 vänner vid 18-tiden i går 

kväll klev på planet, en Airbus 340-300 från China Eastern Airlines, som 

ska ta gästerna till Shanghai. En av de sista att gå ombord var enligt 

Expressen kungens bäste vän Anders Lettström. 

  

Affärsmannen Jan Carlzon, tidigare vd för SAS, berättar för Dagens 

Industri att han är glad över att vara bjuden och att han ser mycket fram 

emot att åka till festen som varar i dagarna fyra. 

"Det finns ett program som är väldigt ambitiöst och generöst, men 

detaljerna i det vill jag inte gå in på. /.../ Det blir nog festligt. Vi var i 

Boston på 60-årskalaset och det var väldigt spännande", säger Carlzon 

till DI. 

Enligt Expressen har Bertil Hult planerat sitt 70-årskalas i flera år. 

Gästerna ska bo på ett lyxhotell vid Huangpufloden och till "The Grand 

Finale" på lördag har Hult hyrt en stor del av ett lyxhotell i centrala 

Shanghai. På söndag väntar enligt tidningen brunch i Shanghai innan 

hemresan till Sverige. 

Kungaparet avbryter sin semester i Thailand för att närvara vid 

festligheterna. 

"Kungen och drottningen kommer att närvara. De gör det som en privat 

resa och ett privat åtagande", säger hovets presschef Bertil Ternert till 

Dagens Industri. 



Bertil Hult, som enligt Veckans Affärer är god för 15 miljarder kronor, 

sägs ha lagt 60 miljoner kronor på sitt förra kalas. Som "kompensation" 

lades ett lika stort belopp på välgörenhet. 

Näringslivseliten som landar i Kina på Bertil Hults födelsedag den 10 

februari håller nu andan. 

Nåja, vad är väl en bal på slottet... 

 
Toni kommentar: 
Ja vad säger man annat än ett stort grattis till vår duktigaste chef i branschen 
som i ett tidigt skede insåg skall man kunna expandera och bygga upp en 
förmögenhet då är snart sagt varje ort på jorden bättre än affärsklimatet i 
Sverige. Du kanske kan gissa varför festen inte kan hållas i Sverige? Miljoner 
kronor som den svenska turistnäringen och staten skulle behöva så väl. 
Nåja, nästa år är det min tur att fylla 70 få se hur man bräcker detta party? 
 


