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Ronny Karlsson är grand old man bland Dagens Industris fotografer.

Pia Närholms jobb som ﬂygvärdinna åt shejk Hariri låter som en dröm.
En månadslön på närmare 80 000 kronor, guldkort kopplat till shejkens konto
och fri lejd till världens bästa hotell. Men till slut kom kärleken springande
på Arlanda och Pia Närholm ﬂyttade hem till Sverige. Nu startar hon eget.

IA NÄRHOLM VAR 23 ÅR och ville ut i världen. Det
var i slutet av 1980-talet, hon var färdigutbildad
ﬂygvärdinna, nyﬁken på Mellanöstern och redo
att jobba hårt. Hon åkte ned till Bahrain, trots att
hon inte kunde ett ord arabiska, och ﬁck jobb på Gulf Air.
Men arbetet var tuffare än hon trott, hon ﬁck ”ta mycket
skit”, det var långa pass och dåligt betalt.
”Jag kom hem till Sverige och var ganska nedslagen,
tänkte att jag aldrig mer skulle ﬂyga. Men efter någon
vecka ﬁck jag ett samtal om att börja jobba i Saudiarabien,
som ﬂygvärdinna på ett privat jetplan”, säger Pia Närholm.
Personen som ville ha Pia Närholm på sitt privata jetplan var den då 44-årige libanesiske affärsmannen Raﬁk
Hariri, senare premiärminister i Libanon. Han hade startat ett bygg- och fastighetsbolag i Saudiarabien och knep
de ﬂesta stora kontrakt runt om i Mellanöstern. Hariri behövde besättning på sitt ﬂygplan och hade sett Pia Närholm på ett foto som en av de andra ﬂygvärdinnorna visat.
”Jag trivdes med en gång. Jag ﬂyttade in i ett hus i
Riyadh och ﬂög ganska ofta i början”, säger hon.

P

började med att Pia Närholm ﬁck
ett samtal om att det var dags att ta på sig ﬂygvärdinneuniformen. Hon packade en väska, åkte till ﬂygplatsen i
Riyadh med privat chaufför och började förbereda planet. Ofta gick resan till länder i Mellanöstern där Pia Närholm ﬁck checka in på valfritt hotell och stanna kvar tills
Raﬁk Hariri behagade att åka tillbaka.
”Jag hade ett guldkort kopplat till bolaget i Saudiarabien som betalade de ﬂesta av mina utgifter. Min lön, inklusive traktamente var mellan 70 000 och 80 000 kronor i
månaden. Dessutom ﬁck jag 20 000 kronor om året att
köpa kläder för”, säger Pia Närholm.
Arbetet var dock inte helt riskfritt. Pia Närholm blev vid
två tillfällen bortförd, ”kidnappad”, av män. Båda incidenterna löste sig dock efter lite förhandling.

EN NORMAL ARBETSDAG

FLYGVÄRDIN NEJOBBET HOS FAMIL JEN Hariri var emellanåt slitigt och långtråkigt. Som den där gången då en av
familjens vänner, en saudisk prins, ville låna ﬂygplanet
för att åka hem från Bahamas. Sonen Hariri hade just gett
sin far en specialinredd Boeing 777, världens största privata jetplan, som tankades upp för att via Frankfurt åka
nästan tomt till Nassau i Bahamas.
”Besättningen gick ombord, vi lastade lyxcatering och
lyfte. Efter ett par mellanlandningar var vi framme. Men
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han hade redan åkt därifrån. Det här kostade hur mycket
som helst. Vi gav bort maten och åkte hem igen”, säger Pia
Närholm.
Andra gånger var det löjligt glamouröst.
”Jag har nog något slags rekord i att bo på femstjärniga
hotell runt om i världen. Förutom hotellen i Paris,
New York och Milano har jag sovit på femstjärniga hotell i
Afghanistan, Irak, Tjetjenien och Kazakstan”, säger Pia
Närholm.
EFTER NÅGRA ÅR FLÖG Pia Närholm mest för sonen i stället, shejk Saad Hariri. Det blev färre affärs- och diplomatiresor och mer nöje, shopping och semester.
”Jag ﬂög ofta med det lilla jetplanet till Milano eller Paris när Saad Hariris fru skulle handla kläder. Hon shoppade så mycket att planet knappt kunde lyfta. Andra resor gick till någon av familjens lustjakter på Sardinien eller Rivieran.”
Efter ett tiotal år som ﬂygvärdinna hos familjen Hariri
mellanlandade Pia Närholm på Arlanda. Hon glömde sin
mobiltelefon på ett kafébord, och en man sprang efter
henne för att lämna tillbaka den. Mannen hette Anders
och var officer. De gifte sig fyra månader senare och har
nu två barn och ett hus i Nyköping.

fjol slog Pia Närholm på tv:n. CNN
rapporterade som vanligt om strider i Irak men bröt för
ett extrainsatt inslag. En bilbomb hade detonerat i en av
Beiruts förorter.
”Jag tänkte direkt att det hade hänt honom något. Efter
ett tag kom rapporten om att Raﬁk Hariri hade dödats”.
Shejken, som då hade lämnat posten som Libanons
premiärminister, var kritisk till Syriens närvaro i landet
och hade alltid livvakter när han reste, även i ﬂygplanet.
Nu håller Pia Närholm på att bygga upp ett conciergeföretag i Sverige. Liknande bolag, som erbjuder allehanda tjänster, ﬁnns i andra länder. Pia Närholm beskriver
Sverige som ett u-land när det gäller tjänster för utländska gäster.
”Jag bodde med Shejk Hariri på ett hotell i Stockholm
och vi ville få tips på en libanesisk restaurang. Receptionisten gav oss Gula sidorna och sköt över en telefon, om
vi ville boka bord. Då insåg jag att det saknades något
här”, säger Pia Närholm, som just nu håller på att knyta
till sig bland annat frisörer, limousinföretag, restauranger och ”personal shoppers”.

DEN 14 FEBRUARI I

PIA NÄRHOLM
ÅLDER
43 år.
FAMILJ
Maken Anders och två
döttrar.
BOR
Nyköping.
DOLD TALANG
Talar arabiska och är dessutom grym på backgammon
efter många matcher mot
shejken.
BAKGRUND
Flygvärdinna.
KONTAKT
uwishvip@hotmail.com
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