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– Det händer väldigt sällan 
att vi har tid att göra något på 
tu man hand. Men när vi får lite 
egentid tycker vi om att vara 
ute i skog och mark, säger 
Mette- Marit till norska VG. 

– Ja, eller så blir det en god 
middag. Kanske en film också, 
fyller Haakon i. 

Att kärleken blomstrar för 
fullt är dock ett tydligt tecken 
på att de hinner vårda kärleken 
någonstans mellan barnens 
skolväskor och de kungliga upp-
dragen. Har de något hemligt 
recept för att hålla den ömma 
lågan vid liv?

– Gå mer på tur, ha ha. Nej, 
men det är förstås något man 
alltid kan bli bättre på, åtmins-

tone jag, skrattar Haakon lite 
generat. 

Kanske var det inte bara skoj 
när kronprinsen skämtade om 
att gå på tur för att vårda kär-
leken. Friluftsaktiviteter hör 
nämligen till familjens favorit-
sysselsättningar. Sommaren 
som gått har varit fylld av båt-
liv, bad och segling. Kronprin-
sessan avslöjar dock att det 
kanske kan bli lite för mycket 
av det goda ibland. 

– De fyra senaste åren har jag 
i födelsedagspresent fått ett 
tält, frystorkad mat, en sovsäck 
och en cykel. Ja, och så fick jag 
en kajak – två år i rad, skrattar 
Mette-Marit. 

Förutom att vara en hejare på 

friluftsliv är Haakon också väl-
digt praktiskt lagd, enligt sin 
hustru. Däremot är det Mette-
Marit som är familjens pro-
blemlösare. 

– Om det kör ihop sig så är 
Mette-Marit otrolig på att fixa 
det. Själv är jag mer en sådan 
som går runt och funderar på 
problemen i stället för att ta itu 
med dem, säger Haakon. 

Varje kväll klockan fem sam-
las familjen vid middagsbordet 
hemma på Skaugum. Då får 
 alla chansen att tala om vad 
som hänt under dagen. Barnen 
berättar vad som hänt i skolan 
och Mette-Marit och Haakon 
kan förklara vad de gjort på sitt 
arbete. Det är få stunder på 

 dagen som kronprinsparet inte 
är tillsammans. 

– Det är klart att det kan 
 vara påfrestande att jämt vara 
tillsammans, det är inte super 
hela tiden, säger Haakon. 

Samtidigt är han oerhört 
stolt över sin kronprinsessa när 
de är ute på representations-
uppdrag tillsammans.

– Du är så omtänksam och 
bra på att ta människor, säger 
Haakon kärleksfullt.

Som alla andra par har de 
förstås stunder då de är oense 
om saker och ting. Exakt vad de 
träter om vill kronprinsparet 
inte berätta, men de avslöjar att 
en av de senaste årens stora 
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Tio lyckoår som gifta – nu avslöjar kronprinsparet Mette-Marit och Haakon      hur de hinner med sin kärlek

Jag fick en kajak 
i födelsedagspresent 

– två år i rad’’

”En fjälltur och så middag i    tv-soffan 
  – det är romantik för oss!”

Visst hinner Mette-
Marit och Haakon 
klämma in lite tid på 
tu man hand mellan 
de kungliga uppdragen 
och ungarnas skol-
väskor. Och helst av 
allt går de på tur!


