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AKTUELLT

Möte i hemmakontoret
på Haga!

Det är flera
som tycker att
Victoria och
Daniel varit lite
osynliga den
senaste tiden...

Därför är det ovanligt tomt i den kungliga kalendern

Tystnaden runt
Victoria & Daniel
Varför är det så tyst om Victoria och Daniel? Har de tagit en
paus?
Det är det många som frågar
sig just nu, eftersom det – i skrivande stund – är så ovanligt få
uppdrag listade i kronprinsessparets officiella kalender under februari och mars.
Och detta trots att de tillhör
den kungliga kärntruppen tillsammans med kungen, 75, och
drottning Silvia, 78. Och trots
att de alla fyra har hittat nya
digitala sätt att arbeta på efter
två år med pandemin.
Men det är just detta: Det ÄR
speciella tider vi lever i. Ingenting är riktigt som vanligt – inte
för någon. Och kungafamiljen
har genom hela pandemin varit
ytterst noga med att följa Folk10 www.svenskdam.se

hälsomyndighetens rekommendationer.
Därför har flera av de större
planerade programpunkterna
fått skjutas framåt i tiden.
Kronprinsessan Mette-Marits
och kronprins Haakons officiella Sverigebesök har tills vidare
ställts in och kronprinsessan
Marys 50-årsfest – som mycket
sannolikt hade haft kronprinsessan Victoria, 44, och prins
Daniel, 48, som hedersgäster –
blir inte heller av som planerat.
Men kalendern på hovets
hemsida säger inte heller hela
sanningen om Victoria och Daniel. Fullt så mycket kunglig
stiltje är det nämligen inte.
– Verksamheten är i gång och
kungaparet och kronprinsessparet är åter i tjänst efter sin

karantän. Det som står listat i
kalendern är bara ett urval av
arbetsuppgifterna. Den fylls
också på löpande, säger hovets
informationschef
Margareta
Thorgren till Svensk Dam.
– När det gäller större officiella
program så har de dock skjutits
framåt i tiden på grund av pandemin och restriktionerna.
En ovan situation för kronprinsessan Victoria, 44, och
prins Daniel, 48. Detta är ju paret som brukar veta vad de ska
göra ett helt år framåt i tiden –
så långt sträcker sig faktiskt
deras planering i vanliga fall.
Som väl är mår de bra igen
efter sin covid, och är tillbaka
med full kraft – det såg vi inte
minst när de häromveckan
uppmärksammade
Förintel-

Gåtan har
en lösning...
sens Minnesdag i samband med
den högtidliga ceremoni och stipendieutdelning som Micael
Bindefelds stiftelse höll till
minne av Förintelsen på Dramaten i Stockholm.
I dagarna ska Victoria och
Daniel även delta i kungaparets digitala möte med Folkhälsomyndighetens chef Karin
Tegmark Wisell, och alla fyra
ska också ha ett videosamtal
med Sveriges landshövdingar.
Dessutom ska Victoria och Daniel ta emot representanter för
Totalförsvarets forskningsinstitut hemma på Haga slott.
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