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Kronprinsessan Victoria. Foto: Staffan Löwstedt

Kronprinsessan: ”Ridån gick
verkligen ned”
Kronprinsessan Victoria beskriver nedsläckningen av kulturen under
pandemin som brutal. Nu berättar hon om sin syn på kulturens
betydelse och starka upplevelser – och om sin skepsis mot svenska
versionen av tv-serien ”The Crown”.
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”Släpp aldrig in en prinsessa i ett slott”, skojar kronprinsessan Victoria när portarna öppnas
till Gripsholm i Mariefred, exklusivt för henne. En prinsessa på vift – och på till synes
strålande humör denna vackra försommardag i juni. Ur Säpos suv hoppar också hunden Rio
ut, tätt följd av kronprinsessans tjänstgörande adjutant, överstelöjtnant Miguel Riera. Vid
vindbryggan möter sedan en hel stab upp: Paulina Landin, tillförordnad slottsfogde, Morgan
Gerle, chef för den publika verksamheten, samt enhetschefen Joseﬁne Lindqvist. Senare
ansluter också Gripsholms trädgårdsmästare, Madelen Månmyr, samt hovjägare Peter
Vilidu.

Kronprinsessan Victoria på promenad med hunden Rio i Gripsholms slottspark i juni 2021. Foto: Staffan Löwstedt

Så här gjordes reportaget
Under att halvår har SvD Kulturs Ylva Lagercrantz Spindler och Staffan Löwstedt
följt med kronprinsessan Victoria på hennes kulturengagemang.
De olika nedslagen:
• ”Stockholm sessions” på Hospitalet vid Danviken, ett samarbete mellan Carl
Kostyál Gallery och Gullringsbo Konstsamling (maj).
• Gripsholms slott – ett av de elva slott som kungafamiljen förvaltar (juni).
• ”Experimentalfältet” på Konsthallen Accelerator vid universitetet – ett
tvärvetenskapligt projekt, som pågick till och med mitten av september (augusti).
• Haga slott och privata konstsamling (november).

När vi senare rör oss mot äppelodlingarna och hjorthagen är det däremot märkligt få som
tar notis om att det är Sveriges blivande regent de möter på sin morgonpromenad. Så är hon
också som vilken annan hundägare som helst och plockar upp efter sin vovve på den
välklippta gräsmattan trots att hon är omgiven av ett helt entourage. Skillnaden är kanske
att det i hennes fall följs det av ett ”nu kommer ni bara välja bilder där jag plockar upp
hundbajs!” riktat mot SvD:s fotograf Staffan Löwstedt.
En alldeles vanlig hund är Rio däremot inte. I varje fall inte enligt svenska kennelklubben
som inte godkänner blandraser. Rio är en cavapoo, det vill säga en blandning mellan pudel
och cavalier king charles spaniel, enligt DN något som har upprört både uppfödare och

rojalister som tycker att kungahuset ska hålla sig till renrasiga hundar. ”Ett hån mot det
svenska kulturarvet”, lär vissa till och med ha tyckt.
Men kronprinsessan tycks inte ha tagit åt sig av fördömande åsikter. Tvärtom visar hon
nyﬁket intresse när jag berättar att vi också har en blandras, en blandning mellan spansk
vattenhund och labrador.

”Nu kommer ni bara välja bilder där jag plockar upp hundbajs!”, säger kronprinsessan, väl medveten om hur allt
som rör kungafamiljen kan leda till löpsedlar (i bakgrunden syns trädgårdsmästare Madelen Månmyr). Foto:
Staffan Löwstedt

Gustav Vasas slott från 1537 hyser bland annat världens äldsta nationella porträttsamling
och byggdes i en tid när de europeiska kungahusen fortfarande höll sig med hovnarrar och
gycklare. Den raljanta skulle kunna påstå att 1500-talets kungliga underhållning har ett slags
modern motsvarighet i bland annat den årliga Victoriakonserten vid Borgholms slottsruin,
den som äger rum i samband med kronprinsessans födelsedag, där folkkära artister och
komiker gör allt för att roa den framtida statschefen.
Om entusiasmen är obligatorisk på Öland, känns den betydligt mer spontan på Gripsholm.
Kronprinsessan rör sig vant genom slottssalarna, men visar ändå en nyﬁkenhet inför allt.
Som vore det första gången hon var här. På väggarna: porträtt från golv till tak, företrädesvis
föreställande män med makt. I framtiden kan kronprinsessan bli Sveriges fjärde regerande
drottning att bli avporträtterad. (I dag ﬁnns det ett konstfotograﬁ taget av Thron Ullberg i
Gustav III:s paviljong på Haga skänkt av Nationalmusei vänner, men ännu inget
oljeporträtt). Från 1300-talet och till dags dato har endast drottning Margareta (1389–1396),

drottning Kristina (1632–1654, under förmyndarstyre till 1644) och drottning Ulrika Eleonora
d y (1719–1720) innehaft samma ämbete i Sverige.
I höjd med Gustav III:s teater förundras vi båda över en potta med sammetssits, skapad för
kungligheter. Kronprinsessan konstaterar att den ändå ser ut att vara bekväm.

Kronprinsessan framför Olle Hamngrens porträtt av Carl XVI Gustaf, som kungen mottog i samband med sin 60årsdag. Foto: Staffan Löwstedt

Kungahuset förvaltar en ansenlig del av vårt gemensamma kulturarv, närmare bestämt elva
kungliga slott med tillhörande byggnader, (national)parker och trädgårdar. Däribland just
Gripsholm. Att besöka dem är att representera och visa engagemang, att ikläda sig rollen
som ett slags kulturambassadör.
Men för kronprinsessan är kultur ett vidare begrepp än så. Sveriges blivande regent verkar
vilja göra just kulturen till en av sina hjärtefrågor. Jag frågar henne om det ﬁnns en uttalad
ambition att prioritera just kulturen.
– Jo men det gör det absolut. Det ﬁnns ett kulturintresse och ett äkta engagemang, både hos
mig och hos Daniel. Och det blev väldigt tydligt för egen del under pandemin, när allting
stängdes ned. Dels saknaden av kultur, men också sorgen och medkänslan med dem som
drabbades så extremt hårt.

”Vi önskar att vi hade kunnat göra så mycket mer, men det handlar om ett stort underhåll som är kostsamt”, säger
kronprinsessan om att hålla efter Kungahusets elva slott, däribland Gripsholms slott. Foto: Staffan Löwstedt

Under pandemin har kronprinsessparet synts frekvent i kultursammanhang, med besök
hos branschorganisationer som Svensk scenkonst och Fackförbundet Scen och ﬁlm, samt
även på privata Maximteatern. Nedsläckningen av framför allt livekulturen i mars 2020
beskriver hon som brutal.
– Det var verkligen att ridån gick ned. Jag kände andras oro: vad innebär det här? Handlar
det om ett par månader? Över sommaren? Det var ju förfärligt jobbigt för alla drabbade,
säger hon och spänner en mörk och övertygande blick i mig.
– Kultur är en viktig del i vårt samhälle och för väldigt många människor något som har en
stor plats i livet. Under pandemin blev det påtagligt för många när de där gemensamma
upplevelserna inte längre var möjliga. För egen del saknade jag alla former av livekultur –
allt från att besöka museer till konserter, teaterföreställningar och utställningar.

Även om kronprinsessan inte personligen har drabbats av pandemins konsekvenser så
gjorde ändå Slottsstaten – den avdelning inom Hovstaterna som ansvarar för skötseln och
underhållet av det kulturarv som det svenska kungahuset förvaltar – miljonförluster under
2020, en direkt konsekvens av utebliven turism. Endast 20 procent av verksamheten
ﬁnansieras av staten, medan resterande 80 procent måste dras in genom intäkter från
visningsverksamhet och försäljning på de olika slotten. Risken att underhållet blir eftersatt
framöver är därmed påtaglig.
Hos mig lever bilden av ett tomt slott i Gamla stan kvar på näthinnan som en av många
märkliga pandemibilder. Efter att ha tagit mig igenom det nålsöga som det innebär att få en
intervju med Sveriges kronprinsessa (enligt hovets informationsavdelning får man in ﬂera
hundra förfrågningar om året, men just kulturvinkeln är uppenbarligen viktig för
Kungahuset att lyfta) gick jag dit i researchsyfte i november 2020. Det som mötte mig var en
ekande öde Rikssal: Av de 1,5 miljoner turister som årligen brukar besöka slottet syntes inte
någon.
***

Kronprinsessparet går ofta spontant på utställningar, däribland denna i maj – ”Stockholm sessions” i en tillfällig
utställningshall på Hospitalet vid Danviken, i ett samarbete mellan Carl Kostyál Gallery och Gullringsbo
konstsamling. Foto: Staffan Löwstedt

Den första gången vi träffar kronprinsessan är i början av maj och kulturlivet har så smått
börjat återhämta sig efter den första långa nedstängningen. Vi beﬁnner oss på Hospitalet vid
Danviken. I början av 1700-talet var detta Stockholms periferi. Hit skickades de som hade
spetälska och så småningom även föräldralösa, gamla och dårar. 2021 är området snarare en
sinnebild av vår tids gentriﬁering, med hus byggda för att synas i, snarare än att gömmas,
och med nyanlagda strandpromenader längs kajen där en pendelbåt idylliskt lägger till på
sin vidare färd mot Kungliga Djurgården.

Det hällregnar. Under ett paraply står jag och Staffan Löwstedt och väntar på att
kronprinsessan Victoria och prins Daniel ska anlända. Det droppar och prasslar från
byggplasten som för tillfället täcker hela Hospitalet. Informationssekreterare Ulrika
Näsholm möter upp och meddelar att Kronprinsessparet tyvärr är lite försenade. Vi bjuds in
att vänta inomhus i stället.
Väl inne öppnar sig en helt annan värld. Borta är 1700-talets sjukstuga och fattighus. I det
som förr var en kyrka för själslig frälsning inom själva Hospitalet huserar en tillfällig
samlingsutställning, i regi av konsthandlaren Carl Kostyál.

Kronprinsessan närstuderar New York-konstnären Amanda Baldwins verk ”Triangle trio” från 2021 på Hospitalet.
Foto: Staffan Löwstedt

Mycket av den kultur som kungafamiljen tar del av ingår i ett ofﬁciellt program, men just
den här utställningen har kronprinsessparet själva valt att besöka. Vid den privata visning
som galleriets Oscar Carlson ger på Hospitalet vill kronprinsessans frågor om de olika
verken aldrig ta slut. Ingen detalj är för liten för att bli föremål för en initierad frågestund.
Även om hon inte har något formellt politiskt inﬂytande har hennes besök, och särskilt
dessa som avläggs på eget initiativ, betydelse. När jag frågar några av dem vars verksamheter
kronprinsessan har besökt under det senaste året lyfter samtliga fram ”viktigt symbolvärde”
och ”bra pr”.
Men ﬁnns det inga kritiker bland dem som får sola sig i den kungliga glansen? Jag ringer
upp Robert Uitto, ordförande i Länsteatrarna i Sverige och tillika ordförande i styrelsen för
Kulturlyftet (som äger det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur). Enligt ryktet ska han
vara en inbiten republikan, vilket visar sig stämma, men inte heller här möts jag av
motstånd.

– Offentliga personer som tar ställning för kulturen behövs i dessa motiga tider, vare sig de
är kungligheter eller inte, säger han apropå kronprinsessans tidigare engagemang i Folk och
Kultur som konventets ofﬁciella beskyddare 2020 och 2021.
***

”Jag är väldigt bortskämd in min roll och får möjlighet att uppleva mycket kultur”, säger kronprinsessan Victoria
om att de ofﬁciella program hon deltar i ofta innehåller kulturinslag. Foto: Staffan Löwstedt

Augusti lider mot sitt slut och platsen är konsthallen Accelerator vid Stockholms
Universitet. Den här gången är vi inte exklusivt inbjudna. Utanför står det redan en ﬂock
fotografer och väntar – varje steg kronprinsessan tar är av intresse för veckopressen. Men
endast SvD får följa med in.
Även denna gång är prins Daniel med och utställningen som kronprinsessparet besöker
heter ”Experimentalfältet” – ett tvärvetenskapligt projekt, som pågick till och med mitten av
september, där åtta konstnärer gavs utrymme att utforska framtidsscenarier för nya
levnadssätt i en utmanande samtid. Liksom i fallet med Hospitalet är även detta besök ett
eget initiativ av kronprinsessparet.
– Den ser ju jättetrevligt ut!, utbrister kronprinsessan om den amerikanska konstnären
Andrea Zittels enkelt inredda ”Wagon station”, ett slags sovkupé med plats bara för en
person.
– Hon låter som en stressad typ, trots att hon bor i öknen, kontrar prins Daniel skämtsamt
när den konstnärliga ledaren Richard Julin berättar att Zittel gärna ägnar sig åt stickning i
sitt isolerade hem i Mojaveöknen, Kalifornien.

För en kronprinsessa som också intresserar sig för klimat och vetenskap verkade ”Experimentalfältet” på
Accelerator vid Stockholms universitet vara extra rolig, en utställning som ville utforska framtidsscenarier för nya
levnadssätt. Foto: Staffan Löwstedt

På samma sätt möts performancekompaniet O:s installation ”It takes a village” av muntra
kommentarer.
– Hoppas de är kvaliﬁcerade för det här kan ju ta vilken vändning som helst, säger
kronprinsessan när hon får höra att verket ska utmynna i ett byalag som sedan ska erbjuda
”ett personligt möte och rådgivning till den enskilde besökaren”.
– Det var ju inga dussingrejer det här, utan både skrämmande och innovativt, summerar
prins Daniel i sin tur Richard Julins introduktion.
***
Tre månader senare, i slutet av november, står vi vid de svarta järngrindarna till Haga
slott, kronprinsessparets hem sedan 2010.
Däremellan har kulturvärlden både hunnit öppna upp allt mer och sedan åter behövt införa
nya restriktioner, som obligatoriskt vaccinationsbevis vid besök av livekultur inomhus vid
evenemang med ﬂer än 500 personer (verkställdes 1 december), till följd av en ökad
smittspridning. Bara dagarna efter att vi varit på Haga informerar Folkhälsomyndigheten
också om en ny och än mer smittsam virusvariant av covid–19: omikron.
Vi visas in i en stor och öppen hall med stengolv och oväntat modern konst på väggarna:
svartvita foton i storformat som bland annat föreställer naturen runt prins Daniels Ockelbo
samt Drottningholm. En trappa upp, i salongen för representation, tar en glittrande och
leende kronprinsessa emot oss, sobert klädd i enbart svensk design. Smyckena, den grå
stickade klänningen – allt är skapat av svenska formgivare, som vore hon en vandrande

reklampelare för svensk kultur. Vilka kreatörerna är vill hennes kammarjungfru Tina
Törnquist däremot inte avslöja. ”De som vet vet”, säger hon.

Cavapoon Rio är unghund och väldigt pigg på att vara med under fotograferingen. Foto: Staffan Löwstedt

Haga slotts representativa del fungerar i sin tur som ett slags showroom för svensk
samtida konst. Kronprinsessan ger oss en exklusiv konstvisning. På väggarna hänger verk av

framgångsrika konstnärer som Karin Mamma Andersson och Pål Fägerskiöld. Och på
soffborden i biblioteket, vilket emellanåt huserar kronprinsessans privata bokcirkel, ligger
coffee table-böcker om exempelvis Gunnel Wåhlstrand medan verk av Lotta Lotass och
Torgny Lindgren trängs i de inbyggda bokhyllorna.
– Många som kommer hit på besök kanske inte känner till vår svenska historia. Det vi visar
här kan leda in till samtal, det gäller såväl konst som möbler, säger hon i höjd med
Fägerskiölds monokrom, en kvadratisk målning i orange nyanser som prins Daniel föreslog
att de skulle köpa till Haga. Den står i skarp kontrast till den stora oljemålningen
föreställande drottning Joseﬁna, den konstnärligt lagda Oscar I:s gemål.
– Daniel hade varit på galleriet och sett Påls tavlor och blev förtjust, så han tog en bild och
skickade till mig. När jag såg den på mobiltelefonen var den frimärksstor och jag undrade
först: vad är det här? Men vi blev båda väldigt förtjusta och det känns roligt att ha honom
här, en ung svensk konstnär, säger hon.

Pål Fägerskiölds monokrom. I bakgrunden ett verk av Karin Mamma Andersson – ”Både jag och Daniel blev
jätteförtjusta eftersom det påminner om Hagaparken och våra promenader med barnen”, säger kronprinsessan.
Foto: Staffan Löwstedt

Svaret överraskar, för när jag under besöket på Hospitalet frågade kronprinsessan om hon
och prins Daniel köpte mycket samtida ny konst var svaret:
– Nej, det är ju så jäkla dyrt!
Pengar, ja. Det senaste ett och ett halvt året har kulturen mer än någonsin handlat om just
det. Eller snarare om bristen på pengar. Pandemin stängde inte bara ned stora delar av

Sveriges livekultur, utan blottade också infrastrukturella problem i branschen. Inte minst
inom scenkonsten som utgörs av uppemot 90 procent frilansare och egenföretagare, enligt
fackförbundet Scen och ﬁlm. De som inledningsvis riskerade att bli utan pengar när statliga
och regionala krisbidrag skulle fördelas, vilket ledde till att många tvingades lämna
branschen. Inte bara skådespelare, utan också producenter och tekniker.
– För oss var det viktigt att ta reda på hur samhället i stort påverkades av pandemin, säger
kronprinsessan.
Besöken på kulturinstitutioner under pandemin handlar, enligt henne, om att ”visa ett
engagemang, att vi bryr oss och önskar hjälpa till”.
Hon understryker att det vid sidan av covid-19 och det lidande som viruset orsakar också
pågår ett annat slags lidande, hos dem som inte längre kan bedriva sin kulturverksamhet,
vars livsverk blivit förstörda, men också bland anställda som oroar sig för att bli av med
jobbet.
– De krisbidrag som betalades ut under den första skälvande tiden, när hela världen befann
sig på stand-by, hamnade kanske inte alltid på rätt plats. Många landade mellan stolarna.
Var man fast anställd? Var man fackligt ansluten? Det visade sig att många inte var det, utan
frilansare med långa eller korta gig. Det blev tydligt att det var svårt att skapa en modell som
inrymde alla behov, säger hon.
Så vad kan en kronprinsessa göra för att hela en skadeskjuten kulturbransch?
– Alla har nog känt ett behov av prata om de här frågorna, nästan älta dem på ett
terapeutiskt plan. Jag tycker det blev väldigt tydligt att många ville berätta om sin situation.
Men vad kan man åstadkomma? Det är ju inte särskilt mycket jag kan erbjuda, säger hon
med vad som kan tolkas som ett lätt uppgivet skratt.
– Man kan lyssna och förstå, för att sedan berätta deras historia vidare, tillägger hon efter en
kort tystnad.

”Att vara rik på historia ger en trygghet tror jag, en bra grund”, säger kronprinsessan om vikten av att värna ett
kulturarv. Foto: Staffan Löwstedt

Hur ser kulturbranschen på hennes engagemang? Jag frågar Mikael Brännvall, vd för
bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst, en av de verksamheter hon har
besökt under pandemin.
– Kronprinsessan uttrycker ett genuint intresse för scenkonsten och kronprinsessparet
förstod tidigt att det var en kris för branschen. Jag slogs också av hur pålästa, kunniga och

intressanta frågor de ställde, säger han när jag ringer upp.
Det kan upplevas som en hovsam kommentar, men uppfattningen delas av de ﬂesta jag
kontaktar där kronprinsessan har gjort besök. Möjligen skulle kulturintresset kunna
tillskrivas vad SvD:s Joseﬁn de Gregorio tidigare i våras beskrev som en ”woke” monarki, det
vill säga ett kungahus som är politiskt medvetet och uppmärksamt på sådant som rättviseoch demokratifrågor, trots att man inte får vara politisk. Och kronprinsessan själv trycker på
att kultur både är underhållning och viktigt för demokratin.
– Kulturen ger oss nya perspektiv. Jag tänkte på det häromdagen, när jag var med några
kompisar och såg ”Cabaret” på Dramaten, att även när man är med en grupp kompisar där
man känner varandra väl blir det ofta väldigt spännande samtal när man dessutom får en ny
ingrediens in i den relationen, i form av en upplevelse.
Vad är en bra kulturupplevelse?
– Personligen älskar jag sådant som man går ifrån med en glad och go känsla i magen. Man
kanske får lite energi av den. Men det betyder ju inte att det som är lite tyngre inte är bra. Det
kanske istället är ännu viktigare att hantera. Det är att nya frågor ställs och att man får nya
perspektiv på saker, men det kan också vara att gå på en balett och veta precis vad man får,
för att man har sett den så många gånger.
Hur var Cabaret?
– Den har en härlig energi! Jonas Malmsjö är också fantastisk! Han är halva pjäsen på något
vänster.
Hon tycker att frågan om kulturupplevelser som hon burit med sig länge är svår, men hittar
svaret i barndomen.
– När jag var liten minns jag att vi var på ”Mio, min Mio”, den blev jag väldigt berörd av. Men
det är ju inte så konstigt. Av någon anledning var vi också ofta på ”Klas Klättermus”
(Dramaten, reds anm). Jag vet inte om det berodde på att vi tyckte om den så mycket.
–I dag är det så fantastiskt roligt att höra Estelles och Oscars upplevelser och tolkningar.
Som när vi var på Artipelag och såg Rolf Hansons utställning och Oscar såg lavafält i allting!
Enligt honom var det fullt av smält ost eller magma och Rolf var fantastisk som sa att: ”Jaa,
det är mycket möjligt!” Jag tror inte att han har hört den tolkningen ever förut!

”Det är ofta någon form av kulturellt inslag i programmen, som delar av en föreställning eller en konsert.
Dessutom får man möjligheten att tala med någon aktiv, vilket är fantastiskt!”, säger kronprinsessan om att ta del
av kultur i sitt arbete. Foto: Staffan Löwstedt

Hon berättar också om prinsessan Estelles upplevelse av musikalen ”Annie” på Intiman i
november.

– Hon lyssnar på podden Historierummet på Barnradion (Sverige Radio, reds anm) och då
var det ett avsnitt om depressionen och Roosevelt. Att sedan se honom gestaltad på scenen
var stort för henne.
I släkten Bernadotte ﬁnns det ﬂera konstnärliga utövare, däribland prins Eugen
(”målarprinsen”), prins Gustaf (”sångarprinsen”) samt prinsessan Eugénie och
kronprinsessan Margareta (Daisy) vars målningar just nu kan ses i en utställning på
Kungliga slottet.
Vi såg precis ett ”coronaverk” här i salongen som prinsessan Estelle gjort av
paiper-maché och en gammal pilatesboll.
– Det fanns en barngrupp på Moderna (museet) dit vi gick en dag i veckan, med båda. Det
har nog lagt grunden till att Estelle och Oscar är så kreativa. Det som lockar är väl det att allt
är tillåtet, att utforska och våga ta sig an olika material. Det har hjälpt inte bara dem, utan
även mig att vara bejakande, att våga testa. Sedan får köket se ut därefter!

Prinsessan Estelles coronaverk. Foto: Staffan Löwstedt

Jag har hört att kronprinsessan fotograferar en del, bilder som ibland också
förekommer på Kungahusets Instagramkonto. Stämmer det?
– Nja, bara så där att det är kul att leka med kameran.
Så det är inte aktuellt att ställa ut något?
– Nej, svarar hon med eftertryck innan det är dags för Staffan Löwstedt att i sin tur ta bilder
på henne.

Med glimten i ögat citerar hon 1980-talsrullen ”Dirty dancings” välkända ”Nobody puts baby
in a corner”, när SvD:s fotograf vill få henne att gå än längre in bakom gardinen i
fönsternischen, medan en önskan att få med hunden Rio på bilderna följs av kommentaren:
”Är ni egentligen från Horse & Hound?”, en parafras på Julia Roberts replik från den
romantiska komedin ”Notting Hill”.
Sveriges tronföljare skämtar ofta, men samtidigt är hennes svar noga avvägda. När vad som
helst kan lyftas ur sitt sammanhang och hamna på en löpsedel kan ingenting lämnas åt
slumpen.

”Nobody puts baby in a corner”, säger kronprinsessan när SvD:s fotograf vill att hon ska ställa sig längre in i
fönsternischen. Foto: Staffan Löwstedt

Kultur kan ju också vara politiskt känslig. Har det hänt att kronprinsessan har gått
på ett kulturevenemang som blivit för politiskt?

– Ja, men absolut. Ibland är det kanske konstnärens mening och ibland inte, utan omvärlden
som har tolkat det på ett sätt som inte var meningen. Men jo, det har absolut hänt att jag har
tänkt: ”Hur hamnade jag här? Och hur ska det tolkas att jag var här?”
Sveriges före detta kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth, råkade ju just ut för
en sådan händelse när hon besökte Makode Lindes utställning på Moderna museet
2012 och skar i en tårta som visade sig vara Linde själv.
– Ja, det är ju en mardröm att hamna i en sådan sak, att bli lite av en ”sitting duck” (uttryck
för när en person hamnar i en situation som sedan kan kritiseras, reds anm).
– Jag kan ju uppleva något från mitt lilla perspektiv, men så är det något annat som har hänt
runt omkring, sådant som andra har snappat upp men som jag inte ens har hunnit reagera
på. Bilden av mig då blir ju väldigt konstig i det sammanhanget. Så ja, det kan vara lite
knepigt.
Har kronprinsessan dragits in i en sådan situation?
– (skratt) Jag blir konstant indragen i sådant som jag inte har kunnat påverka, men då får
man bara gilla läget och hoppas att ingen tar tagit illa vid sig.
Hösten 2017 ﬁck Nobelpriset sig en törn, med krisen i Svenska Akademien.
– Det var enormt sorgligt. På alla sätt. Det har ju skadat ryktet, absolut. Jag hoppas att man
med målmedvetet arbete kan försöka laga det till viss del. Men bra var det inte. Nobelpriset
är ett riktigt värdefullt varumärke för Sverige. Vilket land skulle inte vilja ha något liknande?
Det är ju fantastiskt att vi har det och något vi ska värna och ta hand om.
Drottningen och kronprinsessan närvarade också vid manifestationen som
skådespelarna bakom metoouppropet #tystnadtagning gjorde på Södra teatern
samma höst.
– För mamma och mig var det viktigt att vara på Södra teatern för att visa vårt stöd till alla
som utsatts för sexuella övergrepp.
I SvD kunde man läsa om hur även kronprinsessan skulle ha utsatts för ett
olämpligt beteende av ”Kulturproﬁlen”. Detta ska ha skett vid en sammankomst i
Akademiens villa Bergsgården på Djurgården.
– Ingen människa har rätt att utnyttja en annan människa.
– Jag kan inte uttala mig om vad andra har sett, men det var inget som jag själv uppfattade
där och då. Det ﬁnns så många berättelser om barn och vuxna som utsätts för övergrepp.
För mig är det viktigt att visa mitt stöd till dem som utsatts.
Det blev ju ingen Nobelfest i år heller, till följd av pandemin. Saknade
kronprinsessan festligheterna?
– Ja, det är ju en högtid och jag måste säga att jag blir alltid berörd när jag sitter på scenen.
Inte för att hon själv sitter på scenen, klargör hon med ett skratt.

– Men vid överlämnandet av dessa priser, när man berättar om gärningarna och vad deras
arbete har lett till. Det är ju ändå för mänskligheten enormt viktiga upptäckter. Jag tänker
också på alla dem som aldrig får något erkännande och vars arbete inte leder till någonting,
trots att det är lika viktigt.

”Tanken var att binda ihop den klassiska miljön med ett modernt uttryck och både jag och Daniel är förtjusta i
fotograﬁ”, säger kronprinsessan Victoria när hon förevisar Ralf Turanders verk med motiv från
Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Staffan Löwstedt

Apropå oviljan att bli indragen i kulturskandaler har en kontrovers precis börjat puttra
när vi ses, en som kan komma att inbegripa kronprinsessan i hennes framtida roll som
regent. Björn Ulvaeus vill expandera på Djurgården, den gröna nationalstadsparken mitt i
Stockholm med kunglig dispositionsrätt. Författaren och journalisten Claes Britton skriver i
Dagens Nyheter att det rör sig om planer på ett ”Abba-land” som – utöver det redan
beﬁntliga Abba-museet – ska innefatta en omfattande utbyggnad av historiska Hasselbacken
(i en replik dementerar Ulvaeus påståendet).
”Tråkigt nog understöds dessa exploateringsplaner av kungen, som förstås skulle kunna
stoppa byggbonanzan”, skriver Britton. Tidigare har det bland annat stormat om Liljevalchs
nya tillbyggnad och diskussionen om en utbyggnad av Gröna Lund har också väckt starka
känslor.
Under intervjun med kronprinsessan sitter hovets informationssekreterare med och för
anteckningar. Jag ombeds mejla frågor i förhand, men den om Ulvaeus expansion anser
informationsavdelningen inte vara relevant i sammanhanget.
Men även kronprinsessparet ligger bakom en nylig satsning i nationalstadsparken. 2019
grundade de prinsessan Estelles kulturstiftelse, som ﬁnansieras av privata donationer, i syfte

att ”främja och tillgängliggöra kultur i Sverige”. Förhoppningen är att kunna etablera en
permanent skulpturpark i Rosendalsområdet på Kungliga Djurgården och hittills har två
permanenta skulpturer uppförts, senast av den skandinaviska konstnärsduon Elmgreen &
Dragset vars ”Life rings” (2021) är en 7,5 meter hög skulptur i rostfritt stål och betong.
Hur har ”Life rings” tagits emot? Höjdes kritiska röster när den uppfördes?
– Det kan jag säkert tänka mig, men det har jag inte hört personligen. Rimligen är det ju så
och då har jag full förståelse för det. Jag hoppas ändå att det är övervägande positivt och att
man kan känna att man får en ny upplevelse när man går på sina vardagliga promenader, att
det kan bli ett nytt inslag för ett samtal eller en diskussion.
Eller kanske bara att någon blir just arg?
– (skratt) Ja, att den tillför något! Sedan är det ju så att de två verk som ﬁnns idag är skapade
av internationellt stora konstnärer. Det är ju roligt att vi kan erbjuda det i Stockholm.

Elmgreen & Dragsets konstverk ”Life rings” förvärvades 2021 av prinsessan Estelles Kulturstiftelse tack vare bidrag
av Lisen & Richard Båge, Ulrica & Paul Frankenius samt en icke namngiven donator. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad är ambitionen med skulpturparken?
– Daniel och jag har länge haft en längtan efter att på något sätt bidra till kulturen. Vi kände
att det här är ett sätt, att tillsammans, utomhus och i den här vackra naturen, få uppleva
någonting, säger hon.

Stiftelsen är den fjärde kungliga som vill främja kultur, vilket kan ställas mot sjutton för
forskning.
– Jag tycker det är fantastiskt roligt att det också tillkommer något som efterlämnas från vår
samtid, och som berättar något om den tid vi lever i nu och de frågor som kanske är stora för
oss. Det här är ju en historisk plats som har utvecklats. Men man får gå varsamt fram. Det
som är roligt är att Karl XIV Johan hade planerat att det skulle vara just en skulpturpark
runt Rosendal när han lät bygga det. Det är därför extra roligt att vi är på just den platsen.
Hon talar om det svenska kulturarvet som tydligt inﬂuerat av andra kulturer.
– Det är fantastiskt att vi i Sverige har så mycket kultur. Vi ligger här uppe i Norden, men
med hjälp av andra har vi lyckats skapa de här miljöerna, delvis tack vare att vi har
importerat allt från stuckatörer till konstnärer. Just det där att man har en förankring i
historien tycker jag är oerhört viktigt. Det ger oss en grund att stå på, och en förståelse för
varifrån vi kommer och vilka vi är. Men också: vart ska vi? Det här har vi med oss, det här
ska vi förvalta och det här är en del av oss.
Begreppet kulturarv debatteras av och till inom politiken. ”Var och varannan vecka nås
jag av nödrop om kulturarv som hotas”, skrev exempelvis SvD:s reporter Elisabet Andersson
2019 och menade att frågan inte sällan väcks av borgerliga politiker och ledarskribenter.
Kulturarvet har blivit något av ett politiskt slagträ.
– Jag tycker inte att det ska vara det. Vi ska vara oerhört stolta över att vi har så mycket som
är så värdefullt i Sverige. Vi har varit förskonade från krig och hemska bränder som har
förstört så mycket i så många andra länder.
***

Kronprinsessan Victoria blickar ut över de privata delarna av Haga. Foto: Staffan Löwstedt

Mot slutet av besöket frågar jag kronprinsessan hur hon förhåller sig till att själv vara en del
av inte bara det svenska kulturarvet, utan även populärkulturen. På senare år har inte minst
tv- och ﬁlmvärlden vänt blicken mot världens kungahus. När vi ses har SVT:s dramaserie
”En kunglig affär” – om relationen mellan källarmästaren Kurt Haijby och Sveriges kung
Gustaf V (kronprinsessans farfars farfar) – ännu inte haft premiär. Men ”The Crown”, om det
brittiska kungahuset, har kronprinsessan sett delar av.

– Jag måste säga att det är fantastiska miljöer, också det historiska. Och den är ju välgjord.
Men det är en spelﬁlm och det kan jag inte lägga någon värdering i.
Just nu produceras vad som beskrivs som en svensk version av ”The Crown”, om
det svenska kungahuset, med arbetsnamnet ”Monarki” (TV4/C more), med
planerad premiär 2022. Hur känns det?
Kronprinsessan suckar lätt.
– Ja, alltså för den som blir porträtterad kommer det alltid att kännas väldigt märkligt, så det
känns väl så där.
– Hur kan det möjligen bli rätt? Det är svårt att ta sig an, särskilt när personerna lever.
Vem kan kronprinsessan ändå tänka sig skulle göra rollen rättvisa?
– Jag vill ju helst inte bli porträtterad.
Slutrepliken åtföljs av ett gapskratt.
– Kanske är jag långväga bortrest under hela säsongen.
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