Låt henne få känna sig som Sveriges
snyggaste tjej – det borde a...
Läs fler krönikor av LindaMarie
Nilsson
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Peter Siepen och Anna Svensson.

Fotograf:Robert Eklund

Peter Siepen ska bli
pappa: "Det är stort"
Publicerad 19 aug 2015 11:13

Babylycka!
Nu väntar Peter Siepen sitt första barn
tillsammans med kärleken Anna
Svensson.
– Det är stort och häftigt. Jag har alltid
känt att jag har velat bli pappa, säger tv
profilen.
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Peter Siepen, 52, ska bli pappa. I mitten av
november väntar han sitt första barn tillsammans
med kärleken sedan flera år tillbaka, Anna
Svensson.
 Det känns kul, spännande och häftigt. Det blir en
stor omställning. Det är en jävla grej. Jag är
jätteglad, säger han.
Och det blir en liten flicka som kommer till världen.
– Det blir en tjej. Så världen blir förskonad från en
ny liten miniSiepen, säger han och skrattar.
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"Vill hålla sig frisk"

Visa fler

Peter Siepen, som fyller 53 i december, känner sig inte stressad av att bli förälder på lite äldre dagar.
Tvärtom.
– Ibland har jag så klart känt att "kommer det någonsin att ske?". Men med Anna har allt känts
jättebra från början, så vi tänkte att "vi testar". Vi var inte extrema i våra försök, utan har haft en
avspänd relation till det, säger han.
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"Jag tror nog hjärtat stod stilla en stund"
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Tvprofilen visar ofta inblickar från sin träning och sitt hälsosamma liv i sociala medier och tror att
hans sunda leverne kan vara en fördel i det stundande pappalivet.
 Jag ser ju människor som inte är rädda om sig själv och kanske till och med röker som förälder. Jag
har alltid levt hälsosamt. Det har jag användning av nu, man vill ju hålla sig frisk och vid liv så länge som
möjligt, säger han och fortsätter:
– Jag känner att det är schyst om man tar sitt ansvar hälsomässigt nu när man ska ha ansvar, inte
bara över sig själv, utan över en till.
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LÄS MER: Siepen: "Jag var lågmäld och blyg"

"Ska byta blöjor"
Peter Siepen jobbar just nu mycket som dj, men kommer att trappa ner på arbetet när dottern
kommer till världen. I stället väntar andra uppgifter.
– Jag ska vara pappaledig. Varken min eller Annas pappor bytte någonsin våra blöjor som små. Men
det ska jag göra. Jag är redo. Tror jag, säger Peter Siepen.

Följ Expressen Nöje på Facebook  där kan du kommentera och diskutera våra artiklar.
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