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Mötte Victoria

”Vill ha barn”

I sin och Carolina Gynnings
podd berättar Carina Berg om
senaste fjällsemestern i
Björnrike. Vid ett
restaurangbesök stötte hon på
ett bekant ansikte i toakön.
– Och där står
kronprinsessan Victoria och en
liten prins, berättar Carina som
sa “hej” till Victoria som hälsade
så snällt tillbaka.

Mello-aktuella Robin
Bengtsson berättar i podden
”Nemo möter en vän” om
förhållandet med Sigrid Bernson
och babyplaner:
– Från första stund när vi blev
tillsammans har allt varit så
avslappnat och härligt, vi vet var
vi har varandra. Vi vill absolut
ha barn ihop, sen får vi se när
det blir
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Läs artikeln här.

Solovandring.
Nu ska Victoria
besöka våra
nationalparker.

Två av Victoria och
Daniels möten i
februari är digitala.

Snart blir det
kalas, både
för Estelle
och Oscar.

Allt färre gemensamma
programpunkter

Frågorna
hopar sig

Vad är det som sker
mellan Victoria & Daniel?

Två gånger tillsammans i februari, ingen gång
i mars. Victoria och Daniel delar de kungliga
uppdragen emellan sig, men inte ihop
Det har varit en
knackig start på
2022 för vårt kungahus. Både
kungaparet och Victoria och
Daniel drabbades av covid i
början av året varpå många
planerade programpunkter i den
kungliga kalendern ströks eller
flyttades fram. För någon vecka
sedan kunde hovets informa2 Hänt i Veckan

tionschef Margareta Thorgren
berätta att alla fyra nu var
friska igen.
– Jag har haft möten med dem
alla fyra här i dag och de är helt
återställda från sin covidsmitta.
Kungen och prins Daniel fick
bara lindriga symptom, medan
kronprinsessan och drottningen

har haft förkylningssymptom,
sa hon då till Svensk Damtidning.
Verksamheten är med andra
ord igång och alla är åter i
tjänst. När man skärskådar den
kungliga kalendern framgår det
att Daniel och Victoria har
ovanligt få gemensamma
uppdrag. Prins Daniel har under
februari tre egna programpunkter, Victoria fyra men de
kommer bara att synas tillsammans två gånger, då de ger
företräde för Totalförsvarets

Forskningsinstitut och ett
styrelsesammanträde för
Kronprinsessparets stiftelse. Då
har det gått en månad sedan de
syntes tillsammans senast, vilket
var på Micael Bindefelds
Stiftelses stipendiutdelning på
Dramaten.
Frågorna hopar sig kring vad
det är som sker mellan Victoria
och Daniel. “Har de tagit sig en
paus?”, undrar Svensk Damtidning. Kalendern på
Kungahusets hemsida säger inte

el?
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Inte så Pigg
Livscoachen och föreläsaren
Mia Törnblom är inte så Pigg. På
sin Musse Pigg-tatuering, alltså.
Nu är den på väg tack vare
laserbehandling. På sin Insta
skriver hon om bakgrunden:
”Snart är han ett minne blott.
Jag var 18 år, full och förlorade
ett vad = tatuera en Musse
Pigg.(det finns som sagt flera
goda skäl till min nykterhet)”.

Durek och Märtha
Louise firade jul och
nyår i Los Angeles,

Norska Se
og Hør avslöjar
Dureks
bröllopsplaner.

Senaste gången
tillsammans var på
Dramaten i januari.

Durek om frieriet
med Märtha Louise

”NU BLIR DET
BRÖLLOP”
Förra
sportlovet åkte
familjen skidor i
Drottningholms
park.

hela sanningen om kronprinsessparet.
– Det som står listat i
kalendern är bara ett urval av
arbetsuppgifterna. Den fylls
också på löpande, säger
Margareta Thorgren till
Damtidningen.
Ett av Victorias uppdrag utan
maken Daniel är en vandring i
Färnebofjärdens nationalpark,
som ligger i Daniels gamla
hemmalän Gävleborg. Det är
det första av landets 30
nationalparker som Victoria ska

avverka framöver efter att
tidigare företagit 25 landskapsvandringar.
I mars har Victoria och Daniel
inga gemensamma aktiviteter
inplanerade. Det gläder
åtminstone Estelle och Oscar,
som dels får fira sina födelsedagar med mamma och pappa
(Estelle 23.2 och Oscar 2.3) och
sportlov som infaller första
veckan i mars i Stockholm.
Av Leif Schulman
Foto: TT, Victor Ericsson, Kungl.
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Han har frågat kungen och drottningen
om prinsessan Märtha Louises hand.
Nu avslöjar Durek bröllopsplanerna.

orska prinsessan Märtha
Louise, 50, och amerikanske shamanen Durek
Verrett, 47, har varit ett par i
snart tre år. Förhållandet de två
senaste åren har varit drabbat
av pandemirestrektioner, men
nu när både Norge och USA
öppnar upp igen är det dags för
paret att ta relationen till nästa
nivå.
Durek har redan haft samtal
med norska kungaparet Harald
och Sonja bett om deras
välsignelse, och snart kommer
den offentliga förlovningen.
Durek har själv designat ringen,
“en ring som passar en prinsessa”, och väntar på rätt tillfälle
för frieriet.
Märtha Louise och döttrarna

Maud, 16, Leah, 14, och Emma,
11, har varit med mamma i Los
Angeles där man firat både jul
och nyår.
Nu avslöjar norska Se og Hør
Dureks bröllopsplaner. Den
chocken släppte han själv under
sin senaste livesändning på
Instagram där han svarade på
frågor från sina följare. En av
frågorna han fick löd: “När
kommer kungen att skicka ut
ett pressmeddelande om att det
blir bröllop?”
Durek gav ett rakt och enkelt
svar:
– Senare i år, broder.
Av Leif Schulman
Foto: TT
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