----- Original Message ----From: torsten@nenzen.net
To: helena.garofalo@royalcourt.se
Sent: Thursday, December 04, 2008 2:40 PM
Subject: tacksam för samstämmiga uppgifter

Helena Garofalo.
Hej!
Jag har sökt dig telefonledes flertalet gånger idag.
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Jag hoppas att det kan gå bra med en av er upprepad förfrågan till
Prinsessan Madeleine angående eventuellt mottagande samt
överlämnande av denna present till hennes syster. Jag beklagar att
jag upptar er uppmärksamhet och tid till detta, men eftersom det
råder motstridiga uppgifter kring eventuellt mottagande av gåvan
behöver jag försöka att utreda vad som kan ha inträffat.
Som jag ser det existerar endast två sannolika förklaringsalternativ i
detta.
1) Katarina har skildrat för mig ett förlopp som aldrig har ägt rum
2) Madeleine har a) missuppfattat er förfrågan till henne om
mottagandet (hon vet inte att det paket hon mottog innehåller en
mp3-spelare) eller b) att Madeleine inte har förtroende att
utlämna den uppgiften till er som sekreterare.
Jag har nu fått ett sms-besked från Katarina Albertsson
Winkelstråhle med hennes intygande att hon har överlämnat gåvan
till Madeleine den 30/10 i samband med ett teatermöte, vilket jag
har uppfattat ägde rum på Dramaten.
Katarina sms:ar till mig 2008-12-04 klockan 12:12:
”M hörde av sig en vecka efter vårt möte innan hon for
till Tyskland o meddelade att V fått paketet – mer än så
vet jag inte.”

Jag vill helst utesluta möjligheten att Katarina inte ger mig tillförlitlig
information.
Får jag därför be dig Helena att fråga Madeleine ytterligare än gång
om hon har mottagit och överlämnat min present till Victoria. Paketet
var inslaget i gulfärgat papper och med ett tillhörande kort. Kortet
och paketet överlämnades eventuellt i en vit plastpåse (en matkasse
från UAE). Paketet innehåller en mp3-spelare med ett personligt
meddelande från mig till Victoria.

Innan jag beslutar att skicka till Victoria en ny mp3-spelare med
samma innehåll, och denna gång leverera den via Slottets
postavdelning, vill jag helst utesluta eventuella missförstånd.
Du når mig på mobilen 070-7777754.
Annars ringer jag dig Helena i morgon.
Med vänliga hälsningar,
Torsten Nenzén

