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SvD:s ledarredaktion värvar Thomas
Engström
SvD:s ledarredaktion förstärker sitt lag av fristående medarbetare med
författaren och skribenten Thomas Engström. Han har de senaste åren vid
sidan av sitt framgångsrika författarskap medverkat som återkommande
medarbetare i Expressen, Axess och Fokus, men väljer nu att gå till SvD.
Thomas Engström är utbildad jurist och skriver främst om kultur, utrikesfrågor och
politik. Sedan hösten 2015 är han bosatt i Tbilisi i Georgien.
Han är också en omtyckt romanförfattare. Debuterade 2003 med den kritikerrosade
"Mörker som gör gott”. 2013 kom "Väster om friheten", den första boken i hans serie
politiska thrillers om den gamle Stasi-officeren, krögaren och frilansande
problemlösaren Ludwig Licht. I augusti utkommer ”Öster om avgrunden”, den sista
delen i denna internationellt uppmärksammade serie.
– Jag är väldigt glad och stolt över att Thomas valt att skriva för SvD. Han är en skicklig
och orädd skribent och stilist med en analytisk förmåga som utmanar läsaren. Att han
numera är bosatt i Georgien gör hans betraktelser av Europa i allmänhet och Sverige i
synnerhet extra spännande och angelägna i det politiska läge som råder i dag. Vi behöver
få in nya och andra perspektiv, säger SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvendahl.
Thomas Engström ser mycket fram emot sitt nya uppdrag.
– SvD har alltid varit Sveriges bästa tidning. Jag växte upp med SvD och drömde redan
som väldigt ung om att få skriva där, helst av allt från något exotiskt land långt borta.
Skälet till att SvD är bäst är helt enkelt att den inte är störst. Då måste man anstränga sig
mer. SvD:s läsare kan lita på att jag är otroligt glad över att få uppdraget.
Under sin tid i Sverige betraktade sig Thomas Engström som en "konservativ rebell ute
på landet", i sitt nya hemland Georgien känner han sig mer som en "storögd lärling i
ständig rörelse". Och hans syn på Sverige har förändrats mycket.
– Sverige är ängsligt och fixerat vid politiska etiketter, medan EU på något sätt är
lamslaget under sin egen tyngd. Däremot har min bild av Kaukasus och delar av
Mellanöstern blivit mer positiv. Så på vissa sätt är jag mycket mer hoppfull än när jag
bodde i Sverige. Då hörde man ju bara talas om allt elände ute i världen och nästan aldrig
om det som går framåt.
Han saknar förstås sin familj och sina vänner i Sverige, men "de kan man ju flyga hit när
andan faller på”. Annars är det bara en sak som fattas honom i den nya tillvaron – en
svensk korv med bröd…
För mer information kontakta:
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD – 08-13 50 00, tove.lifvendahl@svd.se
Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD - 070-553 61 54, bjorn.hygstedt@svd.se

