
Kap 60 : ”1973/11 – Mannen av folket”

Under tiden i Amerika hade Victoria inte tränat. Vänkretsen såg det som sin uppgift att få i 
gång henne. Sommaren 2001 var det ett dykcertifikat. Hösten började hon styrketräna på 
medlemsklubben Master Training, Regeringsgatan 65. För att få börja på gymmet måste man 
rekommenderas av två tidigare medlemmar. Victoria rekommenderades av Madeleine och 
Caroline Kreuger. Hennes personlige tränare på MT var blivande maken Daniel Westling. Vi 
tar det från början...

*

Olof Daniel Westling föddes i Örebro den 15 september 1973, samma dag som CG besteg 
tronen. Föräldrarna var socialchefen i Sandviken socionomen Olle Westling (1945-) & 
posttjänstemannen Eva Westring (1944-). Han hade även en äldre syster Anna. Familjen 
flyttade året därpå till Falun och cirka 1978 till Ockelbo i Gästrikland.

Han gick låg- och mellanstadiet i Rabo skola i Ockelbo, högstadiet i Perslundaskolan i 
Ockelbo och (efter viss övertalning) gymnasiet två-årig social linje på Hammarskolan i 
Sandviken ett stycke därifrån. Betygen var slätstrukna. I grundskolan valde han bort både 
tyska & franska och fick en 2:a i engelska. Bästa betygen var 5:or i matematik och idrott. 
Snittbetyget från gymnasiet den 7 juni 1991 var 3.07. Bästa betygen var 4:or i socialkunskap, 
naturkunskap och idrott. Sämsta betygen var 2:or i maskinskrivning och kontorskunskap. 
Resterande nio betyg var 3:or. Hans personliga profil under studietiden var så låg att lärarna 
och klasskamrater knappt mindes honom. Han var sportigt, social och gladlynt. Så 
småningom framgick att en av anledningarna till minnesförlusten var att Daniel ringt runt och 
uppmanat sina bekanta att hålla tyst inför journalister. 

Vissa saker är dock svåra att dölja. Under en fotbollsmatch i 16-årsåldern föll han så illa att 
han fick en hjärnskakning. I samband med det röntgades han och genomgick en noggrann 
läkarundersökning. Man upptäckte att han hade nedsatt njurfunktion med prognosen dialys 
eller njurtransplantation.1 Besvären beskrevs senare som medfödda men ej ärftliga – kanske 
var det en infektion. De påstås vara anledningen till att han därefter var påfallande noggrann 
med sin livsföring. Rätt mat och varken sprit eller röka. 

Daniels föräldrar läste mycket men det var inte något intellektuellt hem. Fadern var historiskt 
intresserad, jagade, var f d amatörskådespelare och motocrossåkare. Modern var intresserad 
av dans, hem och natur. Daniels aktiva fritidsintressen var fotboll, golf och ishockey. Det blev
även en del motocross genom fadern, basket på åskådarplats och teater när han flyttade till 
Stockholm. Han styrketränade i Ockelbo atletklubb inrymd i Gäverängeskolans lokaler och 
han tävlade för Ockelbo IF. Tränaren i Ockelbo IF Ove Söderlund: ”Jag har tränat honom i 
fotboll och ishockey. Han är en lojal lagspelare, teknisk och en kämpe. Mittback i fotboll och 
[ytter]forward i hockey. Han är bra.”2 Börje Hallin, granne och ordf i Ockelbo IF: ”Daniel var
en hockeykille i första hand. Fotbollen bytte han ganska snabbt mot golf. När han var 15 stod 
han alltid på fotbollsplanen nedanför huset och slog golfbollar.”3 1993-2005 var han med i 
Högbo golfklubb. Kanslisten där: ”Han var aktiv och spelade ganska många klubbtävlingar. 
Jag tror han gick ner i handikapp ganska snabbt [till 4.1].”4 Daniels basketintresse förefaller 
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vara av sent datum när Ockelbo BBK 2003-2006 tävlade i Svenska basketligan. Han har 
tränat ett pojklag men uppgifter om när och i vilken sport saknas.

Från säsongen 1987/88 spelade han ishockey för Hofors IF. Lagkamraterna intervjuades långt 
efteråt om hans fallenhet för sporten. Vännen Andreas Nylin: ”Han har vinnarinstinkt. Det 
gäller att inte stå i vägen.”5 Tränaren Johan Kämpe: ”Han var snabb och stark. Han började 
ganska svagt. Men han var en av de få som gick hela vägen upp till A-laget och spelade lite 
grann där. Han var en forward. Bra skott hade han!”6 Landslagsspelaren Andreas Johansson: 
”Daniel var okey, men som hockeyspelare hade han kanske mera vilja än talang.”7 Tränaren 
Timo Kuismin: ”Han var duktig på att träna, han var teknisk och bra på att skjuta. Dessutom 
var han perfektionist när det gällde klubborna, han kunde gå igenom en hel låda för att hitta 
den bästa klubban. Det var synd att han slutade alldeles för tidigt. Hade han hållit på några år 
till hade han kunnat bli riktigt bra.”8 Fadern var mycket engagerad i hans ishockey och stod 
för markservice vid hockeyrinken. Det finns många amatörfilmer av Daniel frenetiskt jagande
efter pucken. Daniel: ”Som liten blev jag värvad till ett hockeylag i en kommun sex mil bort, 
där min pappa jobbade med träning klockan åtta-nio på kvällarna. Så han och jag åt middag 
ihop och sedan satt han och väntade till nio-tio när jag var klar, fyra gånger i veckan.”9

Gymnasiefesten 1991 hölls på Hotell Princess i Sandviken. Daniel inte så mycket som luktade
på en kork vilket uppfattades som en smula nördigt. Därefter arbetade han som vårdbiträde på
servicehemmet Uret i Ockelbo innan han påbörjade militärtjänsten som kompanibefäl på I14 i
Gävle. Efter ett tag bytte han till truckförare för att hinna med ishockeyträningen. Han hade 
efteråt svårt att förklara sitt agerande och kallade det för en delad utbildning. Betyget blev 10-
9-8.10 För att hinna träna i Hofors köpte han en bil. Något så udda (och billigt) som det ryska 
märket VAZ. Truckförarutbildningen varade 10 månader 1992/93. Mucksommaren juni 1993 
söp han till på Cypern tillsammans med kompisarna – enda dokumenterade gången. Därefter 
arbetade han ett år på en skola och fritidshem för barn med särskilda behov under tiden som 
han fortsatte med ishockeyn. Den säsongen 1993/94 blev hans sista med omdömet att han inte
var tillräckligt lovande för en landslags- eller proffskarriär.

1994 skrev han högskoleprovet med det osannolikt dåliga resultatet 0.1. Förmodligen hade 
han tänkt sig söka till gymnastikhögskolan. I stället blev det en två-årig fritidsledar- och 
idrottskonsultutbildning på Lillsveds folkhögskola, Värmdö, och 1996/97 en cirka 8 veckor 
lång vidareutbildning till personlig tränare på Safe-Education, Sundbyberg, blandat med 
arbete som instruktör på fitnesskedjan Sports Club för Per-Anders Dagborn. Personlig tränare 
(PT) är inte en skyddad titel men ett kursdiplom från Scandinavian Academy of Fitness 
Education (Safe) är så nära man kan komma en licens. 

*

En av lärarna på PT-utbildningen var den 12 år äldre Benny Johansson. Benny blev därefter 
personlig tränare på konsultbasis för medlemsklubben Master Training. Han och Daniel hade 
kommit bra överens och när arbetsbördan på MT ökade föreslog han Daniel att komma över. 
Kronologin är osäker men det bör ha varit 1998 när Daniel registrerade en enskild firma med 
verksamheten massör och personlig tränare. 
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MT hade grundats som ett privatgym för näringslivstoppar redan 1986 men gick i konkurs 
1991. Konkursboet köptes av Leif Zachrisson som drev det vidare som Nya Master Training 
AB (1993), som Master Training AB (1997) och med annan verksamhet som Leif Zachrisson 
Consult AB (2000). Som mest hade han 5-6 instruktörer inkl sig själv. Lokalerna var på 300 
m2. Antalet medlemmar var 1998 cirka 150. Benny och Daniel var PT för cirka 100. Det var 
12-timmars arbetsdagar men bra betalt. Daniel kunde skaffa sig en Alfa-Romeo och en 
flickvän – gymnasten och fotomodellen Maria Ekman. Förhållandet tog dock slut året därpå 
när Benny och Daniel tog över gymmet. De två satsade sina sparpengar, fick en bankgaranti 
och gjorde upp en avbetalningsplan. Benny ägde 70 procent av aktierna. Daniel resten. I 
gymmet tycks ha ingått andelar i företaget PT hästinvest AB. Mycket är oklart men 2004 
köpte Daniel ut Benny som tog över lokalerna under namnet Exclusive Training AB. Daniels 
bolag fick namnet Master Training Holding AB men heter numera Lapada AB. Lapadas 
moderbolag är Fornwij AB ägt av mångsysslaren Eric Conny Karlsson.

Efter köpet började Daniel expandera. 2009 var han delägare i fem gym. Två enligt Master 
Training-konceptet: MT-Nybrogatan och MT-Kungsgatan. Tre mängdgym med stora lokaler: 
Balance på Lästmakargatan, Balance i Solna och ett gym vid golfanläggningen Bro Hof slott 
några mil nordväst om Stockholm. Han var även inblandad i ett fastighetsprojekt i Brasilien 
och höll kurser och föredrag. Innan bröllopet 2010 drog han sig ur driftansvaret. Det var 
mycket diskussioner om vilken draghjälp han haft av Victoria och om hur lönsamma 
investeringarna varit. Eftersom det här är en biografi och inte en uppsats i företagsekonomi 
släpper jag den frågan men 2008 hade han i alla fall en taxerad inkomst på 488 tusen.

*

Förhållandet mellan Daniel och Victoria blev publikt den 21 maj 2002 och hade då pågått två 
eller tre månader. På en fråga om det var han som inledde förhållandet svarade Daniel att det 
var Victoria. Vid tillfället då det började hade han varit hennes PT cirka sex månader. De var 
ofta ensamma i lokalerna eftersom Victoria tränade kvällar och helger.

Daniel: “Det tog inte lång tid efter det att du började träna med mig förrän du blev 
ganska öppen och personlig. Ett förtroende som jag givetvis uppskattade. ”11 – ”Jag 
vet inte om man kan sätta fingret på när vänskap blir till kärlek. Men när man 
upptäcker fler och flersidor hos varandra, lär känna varandra på ett djupare plan och 
plötsligt känner: Oj, vad är det som händer?”12

Victoria: ”Daniel var där. Vi blev goda vänner. Jag kände en väldig trygghet med 
honom från första stund. Vi lärde känna varandra under ett år. Jag tyckte om honom. 
Han stod med bägge fötterna på jorden. Han var full av energi. Målmedveten. Driven. 
Stort hjärta. Ärlig. Okonstlad och med en märklig humor, som jag lärde mig att tycka 
om.” – ”Det var inte meningen att det skulle bli någonting. Men på något sätt var det 
nog meningen ändå. Vi började träffas i hemlighet. Fast först var vi bägge oroliga för 
att vi skulle förlora den vänskap som vi kände för varandra. Nej, tänkte jag, vänskapen
är så mycket mer värd än att ha ett förhållande. Jag tänkte så, men det går ju inte alltid 
att styra sina känslor.”13

11 Susanna Popova. Vårt bröllop. 2010.
12 Annika Sohlander Cassel & Johanna Hellsten. Daniel Westling har gjort en historisk klassresa. Aftonbladet, 
2010-05-29.
13 Herman Lindqvist. Victoria - Drottning med tiden. 2009.



Rent praktiskt tycks det ha gått till så att Victoria bjöd med honom på bio och sedan middag 
ute på Drottningholm. Därefter träffades de huvudsakligen i Daniels våning. Eftersom de höll 
relationen hemlig även för de närmaste vännerna är det svårt att förstå hur den kom ut. De 
som kände till den var livvakterna, Daniels föräldrar och förmodligen någon på Master 
Training. En okänd källa ringde Expressen-journalisten Johan T Lindwall och visste berätta 
när och var Daniel och Victoria senast träffades. Lindwall ringde ytterligare en anonym källa 
som bekräftade relationen. Det troligaste är att Benny Johansson ogillade relationen och/eller 
trodde den skulle skada Master Trainings renommé. Rätt eller inte rensades han kort därpå ut 
ur bekantskapskretsen. 

Fullt så hemlig som det påstås var dock inte relationen eftersom Victoria redan i mars talade 
om den ”off the record” med journalisten Catarina Hurtig.14 Inofficiellt framställde Victoria 
Daniel – dock utan att nämna honom med namn – som resultatet av en strategi ”att hitta en 
kille som var så bra att ingen hade några invändningar.” Officiellt var det så här: ”Visst 
känner jag press inför att hitta rätt partner, en person som klarar av yrket, som kan må bra av 
detta livet och inte lider själv av det. Jag vill inte att mannen vid min sida ska må dåligt för att
han är tillsammans med mig.” - ”Det är oerhört viktigt att ha ett stöd. Samtidigt är det ett 
samarbete. Jag har sett det samarbetet hos mina föräldrar, hur de fungerar som ett team. Så 
hoppas jag att det kan bli också för mig, helt klart. Det är jätteviktigt.” - ”Men just nu har jag 
ingen som jag vill hänga ut som min pojkvän. Jag vill inte skylta med någon.” 

*

Daniels väg från Ockelbo till Drottningholm brukar beskrivas som en Pygmalionsaga. 
Trashanken Daniel – knappt talför – förbereds för salongerna. Eftersom paret vägrade 
intervjuer var det mycket konfrontationer, belägringar och rena bakhåll av pressen för att få en
kommentar eller en bild. Daniel betedde sig första året som en tölp – vägrade lämna 
lägenheten, sprintade fram till bilen och körde sin väg, skrek oförskämdheter, vände bort 
huvudet för att förstöra för fotograferna, låtsades som att journalisterna inte existerade, m m. 
Victoria bad om ursäkt: ”Han är inte så van än!” Den episod som blivit mest omtalad (den 
finns i flera versioner) är när Daniel på väg till Ockelbo med Victoria i bilen försökte köra 
ifrån journalisten Daniel Nyhlén och någon av fotograferna Per-Olof Sännås eller Mattias 
Carlsson genom att öka farten till 150 km/tim och ”kryssa” fram genom trafiken. Victoria 
ringde upp Elisabeth Tarras-Wahlberg som i sin ringde tur runt bland redaktionerna och fick 
ansvarig redaktör att beordra teamet att avbryta förföljandet. Det finns även en senare episod 
från Ockelbo där en granne sprutar ned fotografen med en vattenspridare.15

Daniel besökte sina föräldrar någon gång i månaden. Victoria följde med i mån av tid. De var 
inte särskilt mycket i själva tätorten Ockelbo men i föräldrarnas sommarhus i Acktjära en mil 
söder om Bollnäs. Föräldrarnas officiella reaktion på att sonen kom hemdragande med en 
kronprinsessa – ingen alls – var så norrländskt ”übercool” att den väckte undran. Enda 
alternativa skildringen var att fadern på arbetet lär ha utbrustit ”Först tar han inte hem en enda
flicka och så kommer han med denna!” Föräldrarna visade sig från sin bästa sida – konstigt 
hade det väl varit annars – men det finns få detaljer. De tog t ex med Victoria ut i skogen där 
de plockade svamp och blåbär medan Daniel tittade på. Det fanns skidspår inte långt därifrån. 
Daniel tränade och Victoria hängde på. De hejade på Ockelbos basketlag. De paddlade kanot.

14 Catarina Hurtig. H.H.H. Victoria - Ett personligt porträtt. 2010. 
15 Therese Hansen. Prins eller vanlig groda? En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst. Örebro 
universitet: HumUS-institutionen, C-uppsats i Retorik, vt 2012, bilaga 2.



CG ville undvika att Daniel fotograferades ihop med honom, Silvia eller Victoria. Det skulle 
kunna ses som ett officiellt erkännande. Journalisten Daniel Nyhlén beskriver ett försök att 
den 10 juni 2003 intervjua Madeleine på hennes 21-årsdag. CG och resten av familjen hade 
bjudit henne på kvarterskrogen Tarantino. Även Daniel var med. Nyhlén – en av Sveriges 
mest kända hovjournalister – verkar märkligt okunnig om vad han håller på med:

En kvällstidning väntar utanför och har frågat om de kan få ta en bild på 
födelsedagsbarnet efter middagen. Det som händer nu är märkligt för att inte säga 
anmärkningsvärt: Sveriges mest officiella familj har beslutat sig för att smita från 
journalisterna. Efter middagen rusar kungaparet in i den svarta Säpobilen och 
kronprinsessan försvinner strax in i nästa som rivstartar från platsen. Kvar lämnas 
Madeleine, Daniel Westling och prins Carl Philip. Nu finns det inga mer bilar till hans,
så där står de utanför krogen med Madeleines födelsedagspaket i händerna. Inte heller 
nu blir det någon bild. I stället lägger trion benen på ryggen och springer runt 
husknuten och i väg in på Roslagsgatan. 

- Ni har förstört min födelsedag! Det hoppas jag att ni förstår, ropar en upp över 
öronen arg prinsessa så det ekar mellan husväggarna. 

Journalisten ser häpen hur ryggtavlorna på kungligheterna försvinner i 
Stockholmsnatten.16

Daniels 30-årsfest samma år var mera i samma stil. P g a mordet på Anna Lindh senarelades 
den tre veckor till den 5 oktober. Den ägde rum på Stallmästaregården som en kombinerad 
släkt- och vänträff – 84 inbjudna men ej CG & Silvia som var på annat håll. Efter maten och 
hyllningstalen var det underhållning. Mediaintresset var ganska stort. Personalen hängde 
lakan framför fönstren för att hindra insyn. Daniel och Victoria sov över på plats men 
väntades ut. Daniel vägrade svara på frågor men en reporter – förmodligen Johan T Lindwall 
– var svårstoppad. Han påstod sig efteråt ha en säker källa på att följande väntal hållits: 
”Daniel, tidigare körde du en gammal skruttig Alfa Romeo. I dag kör du en svindyr 
Lexusjeep. Tidigare bodde du i en sunkig förort, numera bor du på Östermalm. Och så är du 
tillsammans med kronprinsessan. Det har gått bra för dig.”17 Festlokalen blev knäpptyst och 
alla skruvade på sig. 

Efter detta ökade kraven på en personlig intervju med Daniel. Den blev dock inte riktigt så 
professionell som förväntat. Skoltidningen ”En spänn” på Daniels gamla högstadieskola 
Perslunda hade 2003 skickat en begäran att få intervjua honom. Den hade legat ganska länge. 
Daniel ställde nu upp på villkoren alla frågor i förväg, inga frågor om Victoria och att han fick
läsa texten. Den 26 februari 2004 intervjuades han en timme av tre ivriga tonåringar under 
ledning av ansvarige utgivaren SO-läraren Ulf Gräsberg. Innehållet var inte alltför 
upphetsande – lite allmän information om sig själv, yrket och hembygden. Han besökte 
Ockelbo en gång i månaden, gjorde 120 kilo i bänkpress och läste morgontidningar och 
böcker – senast ”Korkade vita män” av Michael Moore. Daniel rättade enstaka formuleringar 
men verkar inte ha strukit något. Numret publicerades den 19 mars och var länge den enda 
personliga information som fanns.

16 Daniel Nyhlén. Prinsessan Madeleine. Lind & Co, 2013.
17 Johan T Lindwall. Victoria – Prinsessan privat. Månpocket, 2010.



Därefter skall han ha genomgått någon form av medieträning – kanske av Elisabeth Tarras-
Wahlberg, kanske av Victoria själv. Inte släppte han mera information för den skull men han 
blev trevligare. Efteråt var han putt på pressen: ”Ibland kan jag läsa någonting som skrivs om 
mig och inse att inget i texten är sant. Ingen eld, bara rök. När jag inte gav svar på mediernas 
frågor när de i början stod utanför min port, beskrevs jag som blyg och asocial. Mina vänner 
skrattade gott eftersom blyg och asocial är det sista jag är.”18 

Det verkar ha varit mera ”touch and go” över förhållandet än paret efteråt ville kännas vid. 
Andra halvåret 2003 var det nära att Daniel fått alla emot sig. Jenny Alexandersson 
sammanfattade: ”Det har varit en jobbig höst och vinter för paret; många har åsikter om att 
Daniel inte är någon lämplig prinsgemål. Diskussionerna om Daniels bristande sociala 
förmåga, låga allmänbildning och dåliga engelskakunskaper eskalerade under vårvintern.”19 
Framåt sommaren 2004 svängde dock opinionen till Daniels fördel. Förmodligen var det 
intervjun i ”En spänn”. Man kan inte vara hur anonym som helst. 

*

Det var mycket tal i början om Daniels frisyr och kläder. 2003 bytte han stubbfrisyren mot 
lugg, sidbena och långt nackhår. Han påstods även färga det i någon rödsvart nyans. 
Garderoben byttes ut. Han hade pikats för sina säckiga sportkläder och röda VonDutch-
kepsar. Nu blev det bart huvud, snygga tröjor, märkesjeans och glasögon. Ibland t o m 
kostym. 

Hans allmänna lämplighet var svårare att åtgärda: Han hade träffat CG & Silvia sommaren 
2003 och uppenbarligen hade de åsikter om honom. Han tog privatlektioner i engelska och 
tränade konversationsteknik. 2004 eller 2005 anlitade han på eget bevåg reklambyrån JKL. 
Det tycks ha gällt en pr-kurs av företagstyp och senare även social träning för ett framtida 
äktenskap. Hemlighetsmakeriet var omfattande. Han anlände till JKL via garageingången. Det
som läckte var hans nätverksmiddagar hemma hos JKLs ägare Anders Lindberg med politiker
som Göran Hägglund, Ulrika Messing m fl. 2010 gick han även en ”prinsskola” organiserad 
av hovet och träffade partiledarna en i taget på särskilda ”partiledarluncher”.

Det fanns en etablerad tradition från sportsidorna att beskriva bruksorterna i södra Norrland 
som svenskhetens epicentrum. Ockelbo fick ett tag närapå samma status som kungahuset. 
Daniel t o m försågs med en passande stamtavla av proletära förfäder. En sorts demokratisk 
snobbism av 68-modell. Folkliga anor i stället för adliga anor. Det tycks mest haft att göra 
med socialdemokratins inre konvulsioner. Sociologen Irene Wennemo på LO uttryckte det 
efter bröllopet som att familjen Westling var medelklass men inte en gammal ond undergiven 
borgerlig medelklass utan en ny självmedveten socialdemokratisk medelklass som 
accepterade Victoria som en av dem.20 Det mest troliga är väl att Daniel och hans föräldrar 
förfördes. De hade erfarenhet av sociala hierarkier men inte av en riktig överklass med sina 
traditioner, förgreningar och pengar. Daniel snärjdes med tusen band utan att han riktigt 
förstod hur det gick till.

Det diskuterades vad Victoria såg i honom. En jämförelse med Collert utfaller dock klart i 
Westlings favör: Ambitiös, stabilt psyke, villig att gifta sig med henne och dela ljuvt och lett. 
Det sagt var båda männen vingskjutna renoveringsobjekt – kanske ett plus i Victorias ögon. 

18 Susanna Popova. Vårt bröllop. 2010.
19 Jenny Alexandersson. Nu väntar alla på förlovningen. Svensk Damtidning, 2004:16.
20 Irene Wennemo. Olle Westling är en seger för den svenska modellen. Newsmill, 2010-06-23.



*

Någon gång januari eller februari 2009 – förmodligen 2009-02-14 Alla hjärtans dag – drog 
Daniel med Victoria på en promenad. Det var skarpt läge. Han hade köpt en förlovningsring 
för en halv miljon. Daniel: ”Det var en härlig, solig dag. Isen knakade så där härligt som den 
gör ute på Drottningholm emellanåt. Jag var lite nervös förstås. Jag hoppades på ett ja men jag
var inte helt säker.” Som det berättas tog de en gammal väg från tiden när de först lärde känna
varandra. Vid ett ställe där de hade trevliga minnen tog Daniel henne lätt på axeln. Hon 
stannade upp. Log mot honom. Han gick ned på knä och sade ungefär ”Vill du gifta dig med 
mig?” Victoria: ”Och det blev ett ja, ja, jaaa...” 

Daniels njurfunktion hade försämrats hela 2008 och vid förlovning 2009-02-24 hade han en 
inopererad kateter för påsdialys och gick på en blodtrycksdämpande medicin som tidvis 
gjorde honom illamående. Ett par dagar senare svimmade han av den under en middag. 2009-
05-27 fick han en njure av sin far och har därefter inte haft några besvär även om han måste 
sköta sig noggrant. Att förlovningen dröjde så länge har skylts på CG men det förnekas av 
Victoria. ”Det är orättvist mot pappa. Ibland skulle jag vilja skriva en debattartikel själv och 
förklara ett och annat.”21 I brist på denna debattartikel antogs dröjesmålet ha samma orsak 
som förut CGs äktenskap – beslutsvånda och en konservativ hovbyråkrati som drog benen 
efter sig. Herman Lindqvist var denna tid ofta på slottet: ”Många av de äldre anställda på 
slottet som jag talade med vid den här tiden var helt emot förhållandet, de hoppades att allt 
skulle rinna ut i sanden, att förälskelsen skulle svalna och kronprinsessan ta sitt förnuft till 
fånga och hitta en för de mest blodstroende monarkisterna mer lämplig person.”22 

Beslutsvåndan kan nog förklaras med att det tog tid att vänja sig vid konsekvenserna av en 
kvinnlig tronföljd och att erfarenheterna av de kungliga prinsgemålen var blandade. Kung 
Harald V av Norge höll på sin 60-årsdag 1997 ett beryktat tal om att det var emot mannens 
natur att underordna sig en kvinna – även om hon var drottning. Hur det nu var med det fanns 
det flera prinsgemål som uppenbart vantrivdes och prins Carl av Holland hade psykiska 
problem. (Victoria var inbjuden till kung Haralds 60-årsdag. Hon har dock aldrig 
kommenterat talet.) Den norske hovexperten Carl-Erik Grimstad återupplivade kung Haralds 
argument i samband med Victorias förlovning och utnämnde Sverige till en Chippendale-
monarki, en ännu lägre stående variant än en Cykel-monarki.23 Daniel var helt oförstående: 
”Jag har vuxit upp i en familj med total jämställdhet, det där att pappor ska bestämma känner 
jag inte alls igen. För mig är det inget problem att gå ett, två eller tio steg bakom Victoria – 
och ändå ha kvar min självkänsla. Så är det bara. Och se på drottningen, vilket fantastiskt 
arbete hon gjort i alla år genom att stötta kungen.”24

I en opinionsmätning dagen för förlovningen den 24 februari tyckte 83 procent att det var helt 
rätt av Victoria att gifta sig med ”en man av folket”. Däremot var de – p g a mörkläggningen 
av Daniel som person – tveksamma till om just han var den rätte: 60 procent hade ingen åsikt 
om honom, 30 procent var positiva och 10 procent var negativa.25 Situationen liknade alltså i 
hög grad den som Silvia stod inför. Utmaningen var att charma befolkningen – vilket han 
också med lite hjälp gjorde. 2009-2010 spreds en veritabel bombmatta av TV-program, 
hyllningsartiklar och allmänt ”mediasurr” om Daniel och den stundande vigseln. En fransk 
21 Mats Larsson. ”Det är orättvist mot pappa.” Expressen, 2008-09-14.
22 Herman Lindqvist. Mitt i allt - historien om Herman Lindqvist om han får berätta den själv. 2012.
23 Carl-Erik Grimstad. Verldens Gang, 2009-02-26.
24 Karin Thunberg. Om kärlek och darrande knän. Svenska Dagbladet, 2010-05-02.
25 David Ahlin. Novus Opinion, 2009-02-24.



journalist tillfrågades vad han tyckte. Han svarade att han uppfattade det som ett svenskt 
nationalprojekt. Till sin natur obegripligt för utlänningar. 

Bröllopet innebar en kortvarig opinionsvinst för kungahuset som helhet. Pressbevakningen 
var okritisk26,27. SOM-institutets balansmått bröllopsåret 2010 steg från 12 till 21. Demoskop-
siffrorna steg från 34 till 52 procent. Året därpå var effekten borta. Samma för prinsessan 
Estelle. Veckan efter dopet 2012 ansåg 18 procent av de tillfrågade att deras förtroende för 
kungahuset hade ökat och åtta procent att det hade minskat.28 SOM-institutets balansmått det 
året steg dock bara från 4 till 5 vilket ligger inom felmarginalen. Både evenemangen 
polariserade befolkningen. Antalet medlemmar ökade i såväl Rojalistiska som Republikanska 
Föreningen. 2012 publicerades en uppsats om Daniels retoriska förmåga29. Betyget var att han
genom att anpassa sin stil till situationen i hög grad lyckades skapa en känsla av samhörighet 
mellan sig själv och publiken, ”jag är en av er”. Kanske inte riktigt med sanningen 
överensstämmande. 

26 Marie Ericsson & Sofia Lundqvist. Tills media skiljer oss åt: En studie av fyra tidningars rapportering av 
svenska kungliga bröllop 1932-2010. Södertörns högskola: Institutionen för kommunikation, medier och it, ht 
2010.
27 Sofia Bressler & Maria Hermansson. Kärlek som statsangelägenhet: En kvantitativ undersökning av 
tidningsartiklar publicerade under det kungliga bröllopet 2010. Linnéuniversitetet: Fakultetsnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskaper, vt 2011.
28 Karin Sörbring m fl. Estelles dop - en vattendelare. Expressen, 2012-05-27.
29 Therese Hansen. Prins eller vanlig groda? En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst. Örebro 
universitet: HumUS-institutionen, C-uppsats i Retorik, vt 2012.


