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Mage till resa
n n Vi har väntat
sedan den fjärde
september förra
året. Då, inför en
fest på Slottet samma kväll, gick hovet ut med nyheten
att kronprinsessan
Victoria och prins
Daniel väntade sitt
andra barn. Mycket snart, om inte
redan under festligheterna den fredagskvällen, visste
hovet nämligen att
Victorias vackra
klänningar skulle
avslöja hemligheten: Att Estelle,
nu 4 år, skulle bli
storasyster.
Vecka efter
vecka har vi nyfiket
sett fram mot nya
bilder på kronprinsessan och hennes växande
mage. Det började
till och med spekuleras om det var
dags för tvillingar
– men sedan i går
kväll vet vi: Det
blev en liten prins!

Kalle Asplund

AUGUSTI

22 augusti.
Victoria och den
norska kronprinsessan Mette Marit
deltog i en klimathögtid i Strömstad.

17 augusti. Victoria tog emot ett 30-tal FN-ambassadörer på slottet. Ambassadörerna var på
besök i Sverige för att diskutera klimatfrågor.

21 augusti. Drottning Silvia, Victoria och prins
Daniel var med och firade Sveriges Radio
90-års-jubileum i Berwaldhallen i Stockholm.

ZOOOOOM!

NOVEMBER

5 november. Kronprinsessparet
under en middag med Tunisiens
president på Grand Hotel.

27 augusti. Victoria delade ut
priset Export Hermes under
Stockholms Handelskammares World Trade day på Grand
Hotel i Stockholm.

18 november. Victoria och prins Daniel skrev på ”tankeplanket” på Karlstads universitet. Ämnet var ”vad barn behöver”,
vilket de båda blivande tvåbarnsföräldrarna gav sin syn på.

DECEMBER
10 december.
På den årliga
Nobelfesten
strålade en
höggravid kronprinsessa i en
empireskuren
gravidklännin,
designad av
Malin Andrén.
Klänningen var
sydd i djuplila
sidenorganza och
kompletterades
med en transperent cape.

4 december. Afghanistans president Ashraf Ghani
besökte Sverige i början av december och Victoria tog
emot på slottet.
Foto: ANNA TÄRNHUVUD, PETER WIXTRÖM, KARIN TÖRNBLOM, TT,

11 december. Dagen efter Nobelfesten höll kungaparet middag för
årets pristagare på slottet.

20 december. Victoria och prins
Daniel anländer till Svenska Akademiens Årliga högtidssammankomst.
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OKTOBER

SEPTEMBER

19 oktober. Efter ett besök
i Lima, Peru lämnar Victoria
och prins Daniel Westin Hotel
för att resa vidare i Sydamerika.

7 september. Victoria och prins
Daniel medverkade i en workshop
om ekonomisk vetenskap på slottet.

15 september. Kronprinsessparet
17 september. Victoria tog emot Iraks
spenderade en kväll på Operan i
talman Dr. Saleem Al-Jbori på Stocksamband med riksmötets öppnande. holms slott.

10 oktober. Familjen
samlad för Madeleines
son prins Nicolas dop.

JANUARI

23 oktober. Resan
i Sydamerika forsatte till
Bogotá i Colombia.

ZOOOOOM!

FEBRUARI

25 janauri. Victoria anlände till
Viksjöskolan i Järfälla där hon
deltog i ett föredrag om Förintelsen av professor Emmerich Roth.

27 janauri. På Förintelsens minnesdag närvarade Victoria vid utdelningen av stipendier ur Michael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen. Ceremonin hölls på Kungliga Operan i Stockholm.

3 februari.
Ungefär en månad innan den
nyfödde prinsen
kom till världen
deltog Victoria
och prins Daniel
vid en representationsmiddag
som arrangerades på slottet av
kungaparet.
Gästerna välkomnades i Vita havet
och middagen
serverades i Karl
XI:s galleri. Till
bordet hade
Victoria justitieoch migrationsminister Morgan
Johansson.

10 februari. Ett av de sista officiella uppdragen Victoria
hann med innan förlossningen var ceremonin Global Change
Award i Stockholms stadshus. Tidigare under dagen
hade hon dessutom träffat statsrådet Mikael Damberg,
statssekreterare Oscar Stenström, utrikesråd Eva Walder
och departementsråd Karin Olofsdotter på slottet.
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