
__________________________________________________________________________________________________________ 

2      CURIERUL ROMÂNESC          Aprilie-Iunie 1998 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Interviu cu Elisabeth Tarras-Wahlberg: 
 

AVEM NEVOIE SĂ NE REUNIM ÎN JURUL ISTORIEI ȘI TRADIȚIILOR NOASTRE ȘI 
CASA REGALĂ ARE UN ROL DEOSEBIT ÎN ACEAST SENS 

 
 

În 15 septembrie a.c. Regele Suediei, Carl al XVI -lea Gustaf, împlinește 25 de ani de domnie pe tronul Suediei. Pe 6 iunie, ziua națională a Suediei, s-a sărbătorit 
acest eveniment, deoarece anul acesta sunt alegeri în Suedia, ca de obicei în luna septembrie și sărbătorirea acestui eveniment, atunci, ar fi putut să disturbe campania 

electorală. S-a considerat că cea mai bună alternativă este sărbătorirea evenimentului odată cu sărbătorirea zile naționale. 2.000 de persoane, reprezentanții 
comunelor, au fost invitați pe 6 iunie, între 19,00 - 22,30 să participe la un banchet la Palatul Regal.  

Cu această ocazie am stat de vorbă cu Elisabeth Tarras-Wahlberg, șefa de presă a Casei Regale, depre câteva aspecte ale monarhiei din Suedia. 
 
 
 

Silvia Constantinescu: Cine ești, 
Elisabeth Tarras Wahlberg? 
 

Elisabeth Tarras Wahlberg: Eu sunt 
șefa secției de informații a Casei 
Regale și în această calitate răspund, 
împreună cu încă 3 colaboratori, de 
contactele familiei regale cu mass-
media ca și de informații despre cele 

10 palate regale; în ceea ce privește 
cele 10 palate regale intră în răspunde-
rea mea și a coordona promovarea lor 
pe piață. Lucrez aici de 28 de ani și am 
pus bazele acestei secții. |n acești ani 
am avut multe contacte cu ziaristi 
suedezi și străini, atåt în legătură cu 
informații legate de călătoriile perechii 
regale în Suedia cåt și în străinătate, 
cåt și despre familia regală în general. 
 

S.C.: Cum ajungi să lucrzi ca șef al 
presei la Casa Regală? 
 

E.T-W.: Am început la Institutul 
Suedez, la sccția ”vizite de studiu”, de 
unde cu timpul am ajuns secretară cu 
informații în cadrul Institutului Suedez 
și de aici am fost recrutată la Casa 
Regală. 
 

S.C.: Pånă în 1947 Romånia a fost 
monarhie. La 30 decembrie Regele 
Mihai a fost obligat să abdice și de 
atunci Romånia este republică. După 
căderea lui Ceaușescu, romånilor li s-
a spus că restaurarea monarhiei ar 
însemna numai dezavantaje pentru 
poporul romån. Suedia este o 
monarhie constituțională și poporul 
suedez, în marea sa majoritate, susține 
monarhia. Care sunt avantajele în a 
avea monarhie în Suedia? Care 
consideri că sunt motivele pentru care 
poporul suedez apreciază Casa 
Regală? 

E.T-W.: Suedia a fost timp de 1.000 de 
ani monarhie. Monarhia în Suedia 
reprezintă continuitate care transmite 
mai departe tradițiile poporului suedez 
într-un mod neutral, căci Casa Regală 
se situiază în afara scenei politice și în 
felul acesta este un pod între oamenii 
cu divese păreri politice. S-au făcut 
cercetări care confirmă că poporul 
suedez este pentru monarhie. Statisti-
cile arată că peste 80% din populația 
Suediei vrea să aibe monarhie. Este un 
procent foarte ridicat. Niciodată nu s-a 
ajuns la acest record. Cred că poporul 
suedez a înțeles că monarhia înseamnă 
stabilitate, că este un sistem bun, și nu 
mai puțin ieftin, deși nu acest argument 
este cel mai important. Monarhul și 
familia Sa reprezintă foarte bine Sue-
dia, care este o țară mică, care tebuie 
să fie remarcată și a avea un Rege și o 
Regină, care să reprezinte Suedia și să 
ajute la promovarea tradițiilor suedeze 
și nu mai puțin a economiei suedeze în 
afara granițelor este deosebit de impor-
tant pentru Suedia. Poporul suedez 
apreciază aceasta. 
 

S.C.: Nu crezi că și nevoia individului 
de a ieși din cotidian, de a avea un 
simbol, un personaj de basm, și un 
rege este asociat cu un personaj de 
basm, în opoziție cu un președinte care 
este ceva... mai cotidian, ar putea 
atårna pozitiv.... 
 

E.T-W.: Regele nostru nu este de loc 
un ”personaj de basm” și nici nu 
reprezintă ”un cult de basm”, ci este, în 
cel mai mare grad, concret. Eu cred, 
așa cum am mai spus, că acea atitudine 
neutrală pe care Casa Regală o are, că 
nu este identificată cu un partid politic, 
că este total în afara scenei politice, 
sunt motivele pentru care poporul 
suedez vrea să aibe monarhie. |n 
situația politică actuală în Uniunea 
Europeană, cånd granițele geografice 
ca și cele politice se șterg din ce în ce 
mai mult, acea valoare simbolică pe 
care o are un rege crește, deoarece 
avem nevoie de cineva în jurul căruia 
să ne regăsim, să ne reunim în jurul 
istoriei noastre, a tradițiilor noastre; 
Casa Regală are un rol central în acest 
sens. 
 

S.C.: Ești răspunzătoare și de 
informațiile legate de cele 10 palate 
regale. Ce înseamnă concret aceasta? 
 

E.T-W.: Cele 10 palate regale nu sunt 
propietatea Regelui, ci ele sunt 
propitetatea statului, cu alte cuvinte ale 
poporului suedez, dar sunt la dispoziția 
Regelui, în conformitate cu un acord 
cu statul, numit ”dispositionsrätten”. 
”Palatele regale” sunt palate deschise 
pentru toată lumea. |n fiecare an sunt 

vizitate de mii de oameni, căci aici se 
găsesc bogații culturale de neestimat - 
artizanat, mobile, etc., care au o 
importanță imensă pentru cunoașterea 
tradițiilor și istoriei poporului suedez.  
 

S.C. : Suedia are și avantajul că nea-
vând război pe teritoriul țării de 198 
de ani, a păstrat unele obiecte de artă - 
mobile, veselă, argintărie, etc. care au 
fost distruse de războaie și revoluții în 
alte țări... 
 

E.T-W.: Într-adevăr, o mare parte a 
bogăției noastre culturale este intactă. 
 

S.C.: Sunt aceste palate deschise tot 
timpul pentru public? 
 

E.T-W.: S-ar putea spune că sunt 
deschise tot timpul, cu excepția celor 
care sunt în locuri mai îndepărtate, cele 
care se numesc ”palatele periferice” și 
care au un regim de vară, care sunt 
închise în timpul iernii; dar și acestea 
se pot deschide atunci cånd un grup 
solicită aceasta. Palatul din Stockholm 
însă este deschis permanent. Dar aici 
se și lucrează. Aici lucrează Regele, 
administrația Curții, etc. El este folosit 
și atunci cånd vin delegații oficiale. 
Atunci însă se închid anumite părți ale 
palatului. 
 

S.C.: A informa copiii în școală despre 
tradițiile poporului suedez și despre 
importanța pe care a avut-o și o are 
Casa Regală Suedeză de-alungul celor 
1000 de ani este deosebit de important. 
Cum acționează Curtea Regală? Aveți 
acțiuni speciale în acest sens? 
 

E.T-W.: Noi lăsăm pe seama școlii să 
facă această educație. Considerăm însă 
că o mare importanță o are pagina 
noastră de pe internet, căci noi avem o 
”home page” prin care informăm 
despre Casa Regală.  
Informațiile de pe ”home page”-ul 
nostru sunt informații concrete, nu de 
propagandă, pe care tineretul le poate 
folosi.  
 

S.C.: Cu aproape două luni în urmă 
am organizat la Stockholm un seminar 
despre Justitieombusman și Principiul 
Accesului la Actele Publice. |n cadrul 
părții practice ți-am solicitat să 
consultăm actele legate de apanajul 
regal... 
 

E.T-W.: Administrația Regală nu cade 
sub această lege, pentru că nu este o 
instituție de stat, ci este o organizație 
particulară.  
Se poate face însă o cercetare în arhi-
vă, cu aprobarea Regelui, atunci cånd 
cererea este motivată. 
 

S.C.: Asta am înțeles, dar noi doream 
să vedem o contabilizare a apanajului. 

Cåt este de mare apanajul putem afla 
de la administrația guvernului... 
 

E.T-W.: Cåt de mare este apanajul poți 
într-adevar să vezi, dar nu la ce se 
folosește. În schimb Riks-revisions-
verket controlează contabilitatea pentru 
cele 10 palatele și pentru gospodăria 
regală și poți vedea darea de seamă la 
RRV. Nu însă apanajul, care reprezintă 
cheltuielile de reprezentanță și activi-
tate a perechii regale. Acestea nu se 
verifică de RRV, ci de către revizori 
particulari.  
 

S.C.: Elisabeth Tarras-Wahlberg, fii 
amabilă și povestește mai mult despre 
tine, despre activitatea ta, despre ce 
hobby-uri ai, etc. 
 

E.T-W.: Cum am mai spus, aci la 
secția de informații lucrăm patru per-
soane. Eu am răspunderea întregii 
secții. Unul dintre ceilalți trei are doar 
răspunderea pentru informații, contacte 
cu presa pentru palatele, grădinile și 
colecțiile regale. Ceilalți doi muncesc 
în special cu familia regală și contac-
tele lor cu presa.  
Noi avem sarcina să deservim jurna-
liștii, să răspundem la întrebări prin 
scrisori, fax și telefon, cu e-mail! 
Avem principii de informare care spun 
că acest lucru trebuie să se facă repede, 
efectiv și corect. Și sper că noi 
îndeplinim aceste principii.  
Este un tempo foarte, foarte intensiv. 
Am lucrat aici timp de 21 de ani. 
Înainte vreme primeam scrisori și 
aveam timp de gândire. Acum însă, 
totul trebuie să meargă rapid!  
 

S.C.: În alte țări se vorbește destul de 
mult în presă despre Casa Regală și 
alți membri ai Casei Regale. În Suedia 
se vorbește destul de rar și cu mai mult 
respect decât în alte părți.  
Se poarată Casa Regală suedeză și 
membrii ei mai decent, ori există 
”cineva” care spune  presei: ”Până 
aici, dar nu mai mult!”  
 

E.T-W.: Nu, nu cred că există așa de 
mult material pentru cei care sunt 
ahtiați după știri senzaționale în Sue-
dia. Cred că noi suedezii avem un mai 
mare respect pentru integritatea oame-
nilor. Acest lucru nu este valabil doar 
pentru persoane private, ci și persoa-
nele publice care au dreptul la o viață 
privată. Și apoi cred că depinde și de 
faptul că există o mare deschidere din 
partea Casei Regale în ceea ce privește 
toată viața publică. Nu au nimic împo-
trivă ca mass-media să participe la 
aceasta, ci este privită ca o parte natu-
rală a activității. Există o convenție 
tacită conform căreia viața privată este 
viață privată!                  ☞ 5 

 
 

Elisabeth Tarras-Wahlberg 
șefa cu probleme de presă a Casei 

Regale din Suedia. 
Foto: Silvia Constantinescu/©CR. 

 


