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Den blott 25-årige vänersborga-
ren arbetar på Sveriges ambassad i 
den estniska huvudstaden och har 
redan samlat på sig gedigna kun-
skaper om Baltikum.

Det är grått och småregnar i Tal-
linn denna vintereftermiddag. Fe-

lix Andersson tar oss med upp till 
Domberget, där riksdagen ligger, 
och därifrån till utsiktsplattformen 
Patkuli Vaateplatvorm.

– Ser du balkongen? frågar han 

och pekar åt vänster. Den hör till 
premiärministerns kansli och här 
brukar höga utländska gäster stå 
och vinka.

– Men när Obama besökte Est-
land 2014 såg Secret Service till att 
det inte blev något balkongbesök...

Felix Andersson är inte släkt med 
Birger Sjöberg.

– Men jag växte upp 30 meter 
från hans födelsehus. Och gick på 
gymnasiet som bär hans namn.

Efter gymnasiet bar det av från 
Vänersborg till Göteborg för stu-
dier i praktisk filosofi och därefter 
det treåriga statsvetarprogrammet.

– Vi pratade ofta politik hemma 
vid köksbordet, så valet kändes lo-
giskt. Statsvetenskapen vid Göte-
borgs universitet är Sveriges bästa 
och undervisningen helt enkelt 
kanon!

Sin praktiktermin gjorde Felix 

Felix trivs som värd  
i en främmande värld
När Stefan Löfven i slutet av september var i Tallinn för ett informellt 
EU-toppmöte hann han även med litet sightseeing.
– Vi mötte många svenska turister under promenaden i Gamla Stan 
och en hel del ville ta selfies med statsministern, berättar Felix An-
dersson som var en av guiderna.

Andersson våren 2014 vid UD:s 
EU-enhet i Stockholm.

– Jag såg i annonsen att det skulle 
handla en hel del om Norden och 
Baltikum. I ansökningsbrevet 
skrev jag att just Baltikum intres-
serar mig mycket.
Varför då?

– Det var nog nyfikenheten på 
en grannregion man nästan ald-
rig hörde om i media. Estland och 
Sverige är tätare förbundna än vad 
många känner till och Tallinn är 
Sveriges närmaste huvudstad.

Praktikperioden på EU-enheten 
gick så bra, att Felix Andersson fick 
tjänst som politisk handläggare vid 
svenska ambassaden i Riga i sam-
band med Lettlands EU-ordföran-
deskap första halvåret 2015.

– Den 30 oktober 2014 kom jag 
till ett grått och dimmigt Riga. Vä-
nersborg, Göteborg och Riga samt 
sedermera Tallinn ligger ju alla vid 
vatten. Så man vänjer sig vid vädret.

NÄR ETT LAND är EU-ordförande 
anordnas där ett antal informella 
ministermöten och svenska am-

bassaden i landet ifråga brukar då 
förstärkas. Till Felix Anderssons ar-
betsuppgifter hörde att hålla kon-
takt med såväl svenska som lettiska 
ministerier, bevaka sakfrågor samt 
delta i den logistiska planeringen.

– Det blev också en del möten 
med ministrar. Bland annat satt jag 
med landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht i taxin till Rigas flygplats och 
pratade om hur mötet om jord-
bruks- och fiskefrågor hade gått.

EFTER ETT HALVÅR på EU-kommis-
sionens representation i Stockholm 

2016, samt examen från statsvetar-
programmet samma år, kom Felix 
Andersson i maj 2017 till Tallinn 
som handläggare vid ambassaden.

– Egentligen skulle Storbritan-
nien ha varit EU-ordförande nu. 
Men på grund av Brexit blev det 
alltså Estland och jag såg en annons 
på svenska ambassadens hemsida.

– Mina fingrar kliade efter Balti-
kum en gång till. Jag trivdes så bra 
i Riga och tänkte att det vore roligt 
komma tillbaka till regionen med 
mer erfarenhet i bagaget och några 
år äldre.

Sedan självständigheten 1991 har 
Estland utvecklats i raketfart, även 
om landsbygden och framför allt 
östra landsdelen inte fått samma 
del av välståndet.

– Jag brukar ibland kalla Estland 
för ”Sveriges kaxiga lillebror”. Ef-
ter att så länge ha levt under sov-
jetiskt förtryck försöker esterna ta 
igen så mycket de bara kan.

– Här finns en fantastisk start up-
scen och esterna anser exempelvis 
att det var här Skype grundades. 
Innovationskraften har varit och 
är väldigt viktig i bygget av landets 
västliga identitet.

Fria dataflöden är en fråga som 
Estland driver hårt under sitt ord-
förandeskap.

– I dag kan varor, tjänster och 
människor förflyttas fritt inom 
EU, men inte digital information, 
så till exempel möjligheten att 
hämta ut medicin i ett land base-
rat på ett digitalt recept i ett annat 
är begränsad.

DET VAR JUST digitaliseringsfrå-
gor som stod på dagordningen när 
statsminister Löfven i september 
besökte Tallinn. För Felix blev det 
ett roligt minne när han och am-
bassadör Anders Ljunggren samt 
estniska svensklektorn Eva-Tiina 
Põlluste tog med regeringschefen 
på en liten tur i Gamla Stan.

– Det var påfallande mycket 
svenska turister i stan den dagen, 
många hajade till och vände om och 
ville ta selfies och skaka hand med 
statsministern.

UD-jobb innebär dock sällan gla-
mour, oftare långa arbetsdagar och 
ständiga krav på att hålla sig à jour.
Vad kommer du att sakna mest från 
Tallinn, när du lagom till jul åter 
installerar dig i tvåan i Högsbo med 
sambon Märta och återupptar dina 
masterstudier i statsvetenskap?

– Arbetskamraterna samt det rika 
kulturlivet med bland annat klas-
sisk musik och jazzklubbar. Och så 
Juustusnitsel.
Vad är det?

– En estnisk specialitet som 
namnet till trots inte är någon ost-
schnitzel. Istället handlar det om 
panerad ost och är väldigt läckert!

SÖREN VIKTORSSON
031-62 40 00 namn@gp.se

Felix Andersson
*	Ålder: 25 år.
*	Yrke: Studerande, har för tillfäl-
let studieuppehåll för arbete som 
handläggare vid Sveriges ambassad 
i Tallinn.
*	Familj: Sambo och katt i Göteborg.
*	Bor: Tallinn.
*	Aktuell: Följer på plats det est-
niska EU-ordförandeskapet.

Bild: SÖREN VIKTORSSON

AMBASSADTJÄNSTEMAN. Trots att Felix Andersson bara är 25 år har han redan hunnit med att arbeta som politisk handläggare vid svenska ambassaden både i Riga och nu det senaste dryga halvåret i Estlands huvudstad Tallinn.

VÄSTSVENSKAR I VÄRLDEN

Bild: JENNY PETERSSON

STATSMINISTERN. Stefan Löfven 
intervjuas under sitt besök i Estland 
i slutet på september.

”Efter att så länge ha 
levt under sovjetiskt 
förtryck försöker 
esterna ta igen så 
mycket de bara kan”

Mitt husdjur

Zorro sprider glädje och kärlek
”Här kommer en bild på 
vår vackra, karismatiska, 
härliga hund Zorro”, 
skriver Annette Rosell i 
Västra Frölunda.

”Zorro ger oss och 
många andra så mycket 
glädje och kärlek – en 
underbar hund, som alltid 
vill vara med”.

Zorro är något så ovanligt som en blandras på dalmatiner, dober-
mann och labrador, och på onsdag fyller han tolv år.

Minnesord

Leif Svanberg
Leif Svanberg avled den 10 november 81 år gammal. Han sörjes  
närmast av sin hustru Anita och sina två söner med familjer. Vi  
förstod att alla i hans familj var viktiga för honom för han talade  
alltid så kärleksfullt om sin familj.                                   

Poliskommissarie Leif Svanberg var en välkänd profil i 
Floda med åtskilliga engagemang inom många områden. 
Han gillade inte att jag kallade honom för poliskommissarie, 
det fick jag erfara många gånger. Han var en av de flitigaste 
medarbetarna i Skallsjö kyrka och lade ned mycket tid på att 
vara kyrkonämndens ordförande men han var också aktiv som 
sångare i Skallsjö Vocalensemble och i Torsdagskören. Han 
var aktiv och frivillig medarbetare i de flesta av Skallsjö kyrkas 
verksamheter.

Leif Svanberg var en god vän och jag kände tydligt att det 
var trivsamt att vara tillsammans med honom. Vi var nästan 
jämngamla och när jag ser tillbaka på mitt liv så är det inte så 
många som varit riktiga vänner till mig. Man kan ha många 
bekanta men man har få vänner under sin livstid. Det är nog så 
med de flesta av oss medmänniskor. Leif Svanberg räknar jag 
som en verklig vän och vi trivdes tillsammans.

Jag lärde känna Leif Svanberg närmare när vi badade bastu 
tillsammans vilket vi gjorde i närmare trettio år varje fredag 
kl. 17.00. Det var ett viktigt klockslag för oss alla som ingen av 
oss ville missa. Bastubadet var viktigt för oss.                                                                                              

Det var inte bara bastubadandet som var viktigt utan också 
den sociala samvaron. Vi som var med i bastuföreningen kände 
alltid att det var trivsamt att träffas och vi kunde också stötta 
varandra när någon drabbades av sorg eller besvärligheter. 
Numera är bastuklubben upplöst och medlemmarna har fått 
lämna bastubadandet på grund av död och sjukdom men 
också av andra orsaker.

Leif Svanberg var pensionerad från polisen. Han bjöd oss 
vid ett flertal tillfällen i bastuklubben till olika evenemang 
där det handlade om polisarbetet nu och förr. Han inspirerade 
mig att skriva i tidningen Faktum (en tidning för hemlösa) där 
jag skrev om vilsegångna människor i marginalen på Göte-
borgs gator. Jag skildrade udda profiler som Älgen, Skridskon, 
Partille-Arvid, Kalle Glader, Hosta och Vissla i olika tidningar 
som Faktum och Kvällsstunden och det var berättelser som 
Leif Svanberg berättade för oss i bastun om sitt arbete som ung 
patrullerande polis på Göteborgs gator. Älgen var en profil 
som ofta kom in polisstationen till Svanberg och sade: ”I kväll 
är det två byxor kallt. Kan jag få sova i finkan i natt och slippa 
frysa?” Visst fick Älgen sova i finkan som han så ofta ofrivilligt 
också fick göra.

Som avslutning på våren bjöd han med oss till den lilla polis-
finkan som finns Slottsskogen i Göteborg och vi blev väl om-
händertagna med både mat och trivsamt prat. Vi hade också 
både våffelfest och semlor i februari efter bastubadet.

Bastuklubben höll på i 45 år och när vi firade 40 år var Le-
rums tidning och gjorde reportage. Vi hade hoppats hålla på 
i 50 år men kommunen lade ned bastulokalen och medlem-
marna försvann genom naturlig avgång.

Det var stimulerande att träffa vännen Leif. Han hade alltid 
tid för sina medmänniskor och bytte gärna några ord. Byta ett 
ord eller två gjorde det lätt att gå, alla människor möte borde 
vara så.

Genom sitt arbete i Skallsjö kyrka så hade Leif Svanberg en 
stor gudstro. Nu kanske han står på en snäckbesållad havs-
strand och är redo att gå in i himmelen efter ett långt och inne-
hållsrikt liv. Han saknas bara inte bara av sin familj utan också 
av många vänner.

Bertil Lindström, för Skallsjö Bastuklubb

11 december
I dag har Daniel och Daniela 
namnsdag.
Daniel är hebreiskt, med bety-
delsen ’Gud min domare’. Namnet 
spriddes genom Daniels bok 
i Gamla Testamentet och kom 
till Sverige på 1200-talet. På 
1980-talet hade namnet en stark 
topp och var det näst vanligaste 
namnet bland pojkar. I dag har 
det halkat ner till plats elva. Cirka 
87 500 heter Daniel, omkring 
55 500 har det som tilltalsnamn. 
Dessutom heter drygt 400 perso-
ner Daniel i efternamn. Medelål-
dern för tilltalsnamnet är 32 år. 
Daniela, den kvinnliga formen av 
Daniel, började bli vanligare i Sve-
rige först under 1980-talet. Även 
varianten Daniella förekommer. 
Cirka 6 100 heter Daniela (eller 
Daniella), omkring 4 100 kallas 
så. Medelåldern för tilltalsnamnet 
Daniela är 31 år, och för Daniella 
20 år.

Bemärkelsedag
*	I dag infaller republikens dag 
i Burkina Faso, tillika landets na-
tionaldag. Den lilla staten ligger 
i det inre av Västafrika, och får 
ett omfattande bistånd från Sveri-
ge främst för fattigdomsbekämp-
ning och demokratiutveckling.

Det hände då

*	För 20 år sedan, 1997, under-
tecknade över 150 länder Kyoto-
protokollet vid en klimatkonfe-
rens i Japan. Överenskommelsen 
syftade till att minska de globala 
utsläppen av växthusgaser.
*	För 45 år sedan, 1972, landade 
Apollo 17 på månen. Det var 
den sista rymdresan inom Nasas 
Apolloprogram och astronauterna 
Eugene Cernan och Harrison 
Schmitt blev de människor som 
senast gick på månpromenad.

*	För 110 år sedan, 1907, stod 
Nya Zeelands parlament i lågor. 
Branden upptäcktes av nattvak-
ten klockan två på natten, och när 
morgonen kom hade alla träbygg-
nader brunnit ned till grunden. 
Biblioteket var den enda delen 
som klarade sig, tack vare brand-
väggar och branddörrar.

Hört och hänt
*	För 710 år sedan, 1307, fick ett 
beryktat gästabud i Nyköping sin 
oväntade kulmen. Erikskrönikan 
berättar om kung Birger Magnus-
son, som lät slå sina båda bröder 
i bojor i fängelsetornet efter ett 
julkalas på Nyköpingshus natten 
mot den 11 december.


