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Augusti

Svettbandet gled ner i pannan och Åse sköt det irriterat 
på plats. Hon vägde på fötterna från sida till sida i takt med 
att hon studsade bollen. Hon stoppade en impuls att spotta 
och harklade sig istället. Sakta och med blicken fokuserad 
på andra planhalvans mittlinje höjde hon armen och när 
racketen nådde sin högsta punkt fick hon fart och drämde 
till. Bollen susade med en hårsmån över nätet och hennes 
motståndare hann inte ens reagera. Domaren gav poäng 
och Åse upprepade proceduren, men fokuserade istäl-
let blicken på den bakre linjen. Hon visste att det var en 
chansning, men poängställningen skulle tala till hennes 
fördel även om bollen gick ut. 

Den höll sig på rätt sida och Åse såg att hennes mot-
ståndare inte längre kunde dölja sin irritation. 

Tredje serven slog hon till så hårt att blåsan i hennes 
hand gick sönder och det blev varmt i handflatan. Bollen 
touchade mittlinjen i en perfekt båge och ett vrål hördes 
från den andra spelplanen. Åse tvingade ner blicken på 
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det gröna golvet för att inte öppet visa sin skadeglädje. 
Sen lyfte hon åter armen och siktade på den luddiga runda 
tingesten som nu plötsligt visat sig vara hennes vän. 
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April

Åse reste sig från skrivbordet och höll i samma stund 
på att få den prydligt staplade pappershögen att rasa mot 
golvet. Genom att lägga en stadig hand på högen förhind-
rade hon tragedin. Hela förmiddagen hade hon sorterat 
Matildes röra av kvitton och fakturor. Hennes syster hade 
inget som helst ordningssinne. För Åse hade organiseran-
det ett visst meditativt inslag och hon hade inte särskilt 
mycket emot det. 

På det hela taget hade morgonen börjat mycket bra. 
Hon och Manfred hade haft sex direkt när de vaknat. På 
Åses initiativ, eftersom sex på morgonen inte riktigt var 
Manfreds grej. Men Åse tyckte att det var dumt att försitta 
några chanser.

De hade sedan ätit frukost tillsammans och gett sig 
av gemensamt i taxi eftersom Manfred skulle vidare till 
Arlanda för att flyga till Finland. 

Det skulle ge Åse helgen fri och inte innebära någon 
friktion på middagen Matilde planerat för lördagen när 
Pim fyllde åtta år. Det hade kunnat bli lätt obekvämt 
att inte bjuda med Manfred om han hade varit hemma. 
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Även om Matilde aldrig sagt det rent ut var det tydligt 
att hon ogillade Manfred.

Förutom Åse så skulle Sebastian, Matildes exman 
och döttrarna Ellas och Pims pappa, komma. Så även 
hans bror Per med maken Bo, flickornas älskade far-
bröder. Bo var en nära vän till både Matilde och Åse 
och hjälpte dem även med diverse inredningsuppdrag. 
Tomas, flickornas gudfar, skulle dyka upp något senare 
eftersom han kom flygande från London, där han nyss 
hade öppnat en filial till sitt arkitektkontor i Stockholm. 
Åse visste att det skulle bli en garanterat trevlig mid-
dag och såg fram emot lördagskvällen. Manfreds många 
och långa resor som dokumentärfilmare hade onekligen 
sina fördelar.

Åse hade redan köpt Pims födelsedagspresent. Ett rosa 
PlayStation, med karaokefunktion. Trots att hon visste att 
Matilde förmodligen skulle få dåndimpen eftersom hon 
ogillade saker som gav ljud ifrån sig och eftersom hon 
hade bett Åse att inte köpa ett sånt, men det var ju faktiskt 
inte hon som fyllde år. 

Manfred och Åse hade träffats på en vernissage dit hon 
kommit tillsammans med Matilde. Utställningens vinst 
skulle gå till ett välgörenhetsprojekt som systrarna valt att 
donera en del av sin vinst till från MÅ, inredningsaffären 
som de drev tillsammans. Där fanns installationer som 
skulle symbolisera tredje världens brist på rent vatten och 
mängder med fotografier. Matilde hade just avlägsnat sig 
för att gå på toaletten när Åse fick syn på honom. Han stod 
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och pratade med initiativtagaren till vernissagen och hon 
hade genast känt igen honom. Manfred Turell, en av Nor-
dens mest framstående dokumentärfilmare som nyligen 
mottagit ett mycket respekterat pris, och det ryktades om 
Oscarsnominering för hans senaste film i klassen bästa 
internationella dokumentär. Manfred hade snäva slitna 
jeans, en sliten tight T-shirt med texten ”Save the world, 
stop driving your car”. Håret var grått och stramt bak-
åtkammat och gick mycket bra ihop med hans kraftiga 
solbränna. Till hennes förvåning såg han ut att vara nästan 
huvudet längre än hon själv vilket antydde en längd på två 
meter. Det tillhörde inte vanligheterna. Dessutom hade 
Åse trott att han var en kort man när hon sett honom på 
bild. Hennes hjärta hoppade till när han plötsligt vände 
sig rakt mot henne och såg henne i ögonen. Som om han 
hade vetat om att hon stått där. Hennes instinkt tvingade 
henne att tvärt vända sig om och låtsas blåstirra på den 
gigantiska bilden framför sig. Den föreställde en pingvin 
hållande en motorsåg. 

– Står du kvar här fortfarande? 
Matilde försökte lufttorka sina blöta händer samtidigt 

som hon tiltade huvudet för att se pingvinbilden ur samma 
vinkel som Åse. 

Åse kände ett styng av irritation och tittade snabbt över 
axeln för att se om den långe dokumentärfilmaren hade 
noterat hennes vackra syster. Matilde med sitt långa röda 
hår och de många fräknarna var helt klart den exotiska 
och dramatiskt vackra av de två systrarna. Även om Åse 
i vuxen ålder var nöjd med sina 180 centimeter och det, 
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än så länge, naturligt blonda håret så var det ändå tufft 
att jämföras med Matilde. Hon var i en klass för sig. Och 
hade alltid varit.

Men Manfred Turell lät blicken passera den rödlockiga 
systern för att återigen vila den på Åse. Han tittade på 
henne med ögon lika stålgrå som sitt hår utan att blinka 
och mitt i konversationen med galleristen stegade han 
fram. Med en mycket allvarlig min och utan att presentera 
sig sa han:

– Var har vi setts förut?
Åse skrattade till och ryckte på axlarna. 
– Jag vet faktiskt inte. Jag har ju läst en del om dig och 

dina filmer, men …
– Jag är bara övertygad om att vi har setts förut. 
Åse hade, tillsammans med Matilde, figurerat en hel del 

i media de senaste två åren, i samband med öppningen 
av deras affär. MÅ hade fått stor uppmärksamhet bland 
annat för att de var två systrar som drev ett företag tillsam-
mans. 

Men Åse var övertygad om att det inte var i de sam-
manhangen som Manfred hade sett henne. Han kändes 
inte riktigt som mannen som lusläste Elle för att få deras 
bästa inredningstips. Hon var övertygad om att han inte 
ens visste vad Elle var för något. 

– Kan du kanske hämta lite vin? Jag ska bara på toalet-
ten. Jag föredrar rött. Det ska bli intressant att prata med 
dig. 

Åse nickade, lätt förvånad över hans plötsliga invit och 
såg sen hur Manfred gick mot toaletten med stora kliv. 
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Matilde skrattade och petade sin lillasyster i sidan.
– Nämen, jag går hem då. 
– Sluta, vi skulle ju gå ut och äta sen. 
– Jag går till restaurangen på en gång. Sebastian och 

Tomas är redan där. Så kan du komma sen om du vill. 
– Allvarligt, Tillis, du kan inte gå. Jag …
– Skynda dig att hämta vin nu, han är på väg tillbaka. 

Sms:a sen!
Matilde log och gjorde tummen upp och vände tvärt 

om innan Åse hann protestera. Åse skyndade sig att haffa 
en servitör och fick två glas rött.

Manfred kom emot henne. Han strök håret bakåt och 
såg lika allvarlig ut som tidigare. Åse sträckte fram vin-
glaset mot honom och log. 

– Och du har inte kommit fram till var vi kan ha setts?
– Nej, det förbryllar mig. Men det är ju ständigt ett sånt 

brus. Jag är just hemkommen från Indien där det enda 
som väckte mig på morgonen var naturens egna ljud. Och 
så möts man av allt detta. Det är inte konstigt att det går 
utför för människan. 

Åse nickade instämmande, men undrade vad som var 
så hemskt med en välordnad vernissage fylld av intres-
santa människor. Och när det gällde ”naturens egna ljud” 
så tänkte hon bara på pruttljud. Åse kom ihåg när hennes 
föräldrar vid ett tillfälle varit i just Indien. De hade kommit 
hem med ”Bombay Belly”, en matförgiftning som pågick 
i flera veckor och gav en hel del gaser. Åse fick anstränga 
sig för att inte börja fnissa åt sina egna associationer till 
Indien och ”naturens egna ljud”.
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Manfred fortsatte på Åses uppmuntran att berätta mer 
om sin resa till Indien.

– Det är så äkta, så riktigt. I vår del av världen har man 
inte vett att se sakers balans. Jag minns särskilt ett tillfälle, 
jag hade just klättrat upp till toppen av ett berg. Sakta insåg 
jag att jag lever. Jag lever. Så jag släppte min kamera och 
satte mig ner. Satt där hela dagen tills solen försvann under 
horisonten. Det var som om jag inte förmådde slita mig. 
Jag tror inte någon här inne kan förstå vad jag såg där. Jag 
såg livet, förstår du? 

– När klättrade du ner igen då?
Manfred såg på henne flyktigt och fortsatte sen utan att 

svara på hennes fråga.
– Sen var det ljudet. Ljudet av ingenting, och den totala 

förmågan att fokusera. Där mitt bland molnen saknade 
jag ingenting, det var jag och ingenting. Jag hör talas om 
människor som mediterar, men det är inte sant. Det jag 
gjorde, det var sant. 

Åse försökte lyssna med stort engagemang, men kände 
hur hon förlorade koncentrationen. Hon fick ögonkon-
takt med servitören och deras vinglas fylldes på. När även 
den andra omgången vin var urdrucken malde Manfred 
fortfarande på om sitt berg, Indien och det faktiska ljuset 
han hade hittat. Herregud, tänkte Åse, han måste ha rökt 
på under hela resan och sen hade skiten inte gått ur krop-
pen, hon förstod ju knappt vad han sa. Han hade hittills 
inte ställt en enda fråga till henne. Inte ens frågat vad hon 
hette. 

Men trots hans självupptagenhet gick det inte att kom-
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ma ifrån att Manfred Turell var väldigt attraktiv. 
Servitören kom förbi och fyllde på deras glas och Åse 

tömde det tredje glaset vin med en oroväckande hastighet. 
Hon stod just och funderade på hur hon skulle kunna 
smita och åka till restaurangen där Matilde väntade. Då 
plötsligt slutade Manfred med sin monolog, svepte sitt 
vin och satte en hand på Åses ena höft, hon ryckte till av 
beröringen. Han tittade på henne med en intensiv blick. 

– Jag tror att vi behöver varandra, du och jag. Ska vi 
åka härifrån?

Inom loppet av några minuter satt de utan att Åse riktigt 
visste hur det gått till i baksätet i en taxi på väg hem till Åse 
och Manfred hade ena handen innanför hennes trosor.

Redan inne i köket hade de fått av sig kläderna och 
Manfred lyfte upp Åse och bar in henne i sovrummet. 
Han lade ner henne på sängen och ursäktade sig för att 
gå på toaletten. 

När han kom tillbaka hade förtrollningen brutits. Något 
hade hänt. Båda var stela och hur de än försökte så hade 
passionen från taxin helt försvunnit. Kyssarna som bara 
minuterna före hade känts härliga upplevde Åse istället 
som slemmiga. Manfreds sätt att ta på henne var på sam-
ma gång fumligt och lite hårdhänt. Vid ett tillfälle kändes 
det som om han nöp henne i axeln och hon ryckte till. Han 
mumlade ett förlåt och lät sen tungan leta sig nedåt. När 
han drog ner hennes trosor förde han in några fingrar i 
henne och det kändes mest som om han letade efter något. 
Åse drog pliktskyldigast ner hans kalsonger och möttes av 
en penis som inte var riktigt styv. Hon drog lite i den och 
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försökte få den hård, men gav upp och tänkte att det kan-
ske var hans normalnivå under upphetsning. Dessvärre 
gjorde det inte henne mer upphetsad själv. När Manfred 
fumlade in den i henne kändes det knappt. Dessutom vred 
han sig märkligt åt sidan vilket gjorde att det mest skavde. 
Åse försökte försiktigt vända honom, men han fortsatte. 
Efter minuter som aldrig verkade ta slut, stönade plötsligt 
Manfred och Åse kände hur han ryckte till i henne. När 
han rullade över på sidan bad han om ursäkt och hoppa-
des att det inte skulle bli problem. Åse skakade på huvudet 
och sa att det inte var någon fara. Hennes mens hade precis 
tagit slut, men hon gick inte in på det. 

Trots deras relativt dåliga kemi fortsatte de att träffas. 
Åse retade sig mellan varven tokig på hans monologer 
och brist på empati, men tyckte ändå att de hade det rätt 
trevligt. De bråkade aldrig och det hela kändes enkelt. Inte 
som de känslomässiga berg- och dalbanor som Åse annars 
upplevt i tidigare förhållanden, då hon alltid varit den som 
blev mest kär och känt sig klängig. Hur hon än försökte 
så kunde hon inte känna något starkare för Manfred och 
det gjorde henne lugn och trygg. Att han träffade henne 
hade hon listat ut hängde ihop med hennes utseende. Det 
passade Manfred bra att ha en lång och snygg blondin vid 
sin sida, som inte inkräktade på hans yrkesområde. Han 
talade ofta om hur osund konkurrensen hade varit mellan 
honom och hans ex som arbetade som kulturjournalist.

När det gällde sex blev det med tiden något bättre, men 
för Åse hade det aldrig varit riktigt viktigt med bra sex, 

Rudberg_Ase.indd   16 2008-04-04   14:19:54



17

hon förstod inte grejen och kände sig ofta obekväm. 
Manfred verkade förutsätta att hon skyddade sig efter-

som han alltid kom i henne. Ingen av dem talade någonsin 
om ämnet och även om Åse insåg att de borde skydda sig 
så lät hon det bero. Riskerna var ändå överhängande små 
eftersom Manfreds jobb gjorde att de träffades mycket 
sporadiskt och oregelbundet. Dessutom så ville Åse bli 
med barn. Hon närmade sig fyrtio och visste att tiden 
började rinna iväg. Att hennes och Manfreds relation 
lämnade en hel del övrigt att önska gjorde ingenting. Åse 
skulle inte ha något emot att ta hand om ett barn på egen 
hand. Hon skulle faktiskt föredra det. Hon höll detta för sig 
själv eftersom hon visste att det var provocerande. Särskilt 
Matilde skulle flippa och, som i alla gräl de hade, kalla 
henne för ett pubertalt monster. Åse visste att det inte var 
den bästa av lösningar, men ändå ett bättre alternativ än 
att inte få barn alls. Om det skulle bli så. 

Hon såg snabbt på klockan och undrade när Matilde skulle 
komma. Matilde kunde på ett enastående sätt möblera om 
i affären på mindre än ett par dagar. Hur hon fixade just 
den typen av organisering var en gåta för Åse med tanke 
på vilket totalt kaos det var på hennes skrivbord. Men 
Matilde var överlägset bäst på att skylta och det föll på hen-
nes ansvar. Åses styrka låg i att träffa kunder i deras hem 
och hitta fram till deras egen personliga stil med utgångs-
punkt i MÅ:s sortiment. Matilde gick in när vissa kunder 
ville ha just den stil som de såg i affären. Hon hade annars 
svårare att anpassa sig efter specifika önskemål. Dessa 
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 olika egenskaper gjorde att de två systrarna kompletterade 
varandra på ett alldeles ypperligt sätt, något som de från 
början hade varit helt ovetande om. De gjorde de flesta 
inköpsresorna gemensamt och hade sällan olika åsikter 
om vad som skulle beställas. Nästa resa var till Milano där 
deras största leverantör höll till. Åse såg alltid fram mot 
just resorna dit och denna gång alldeles särskilt mot att se 
deras nya förvaringsserie, som Matilde var betydligt mer 
tveksam till. Hon ansåg att IKEA för all framtid skulle ha 
monopol på just förvaring och att det inte ens var värt att 
ta upp kampen med dem. Hon trodde inte att folk skulle 
lägga pengar på något som man helst ville gömma undan 
i sin inredning. Åse delade för en gångs skull inte hennes 
åsikt. Hon tyckte i alla fall att de kunde prova. 

Åse gick igenom detaljerna kring Milanoresan och kon-
trollerade flygtiderna och bokningen av hotellet. De skulle 
åka redan nästföljande tisdag och de hade vikt en eftermid-
dag för shopping innan de åkte hem igen på torsdagen. 

Efter att ha försäkrat sig om att allt stämde samt skickat 
iväg fakturor som låg och väntade, var det dags för dagens 
första kund. Enligt anteckningarna gällde det en ny kund 
som hade kommit in i affären och beställt en tid. Vis av 
erfarenheten visste Åse att just de kunderna tenderade 
att inte alltid dyka upp. Kanske hade bokningen inte varit 
planerad eller så hade de helt enkelt glömt av det. De som 
ringde brukade vara mer planerade. 

Åse slängde en blick i sin kalender och insåg plötsligt att 
hon hade bokat in en intervju med en lokaltidning efter 
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lunch. Reportern hade bett att få ta med sig en fotograf och 
Åse var tacksam över att hon hade sminkat sig denna dag. 
Med van hand borstade hon igenom håret och flätade sen 
en tjock fläta ner på ryggen. Hon öppnade toalettdörren 
och synade sig i helfigursspegeln. En tunika från T-Bag 
över ett par mörka stuprörsjeans funkade rätt bra. Hon 
hade definitivt haft bättre dagar, men det fick duga. Hon 
piggade upp ansiktet med två klickar crèmerouge som hon 
smetade över kindbenen. 

Enligt klockan var det en kvart kvar tills kundbesöket, 
men butikschefen Katta knackade redan på dörren och 
meddelade att kunden hade anlänt. Medan de gick nerför 
trappan berättade hon att de nya plädarna hade kommit.

– Och just det. Matilde ringde för en stund sen och sa 
att hon är hemma i dag, Ella har feber. Du skulle ringa 
henne om det var något. 

– Okej, jag ringer henne efter lunch. 
Katta var MÅ:s butikschef och hade anställts redan 

innan själva affären hade öppnat. Det hade fungerat över 
förväntan. Katta verkade i sin tur mycket nöjd över job-
bet och tycktes inte sakna staden Habo som hon flyttat 
från för jobbet hos MÅ. Katta var singel, men var inte 
ute och festade nämnvärt mycket. När hon gick ut så var 
det oftast i sällskap med några av de andra från affären. 
Åse och Matilde hade som policy att betala relativt höga 
löner och alltid se till att belöna de som ansträngde sig. 
Hela personalen fick en rejäl bonus inför jul och sommar 
och däremellan hade de olika säljtävlingar med attraktiva 
priser. Efter deras första bokslut hade de tagit med hela 
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personalen till Mallorca över en långhelg. Även om de 
inte umgicks särskilt mycket privat var det en familjär ton 
bland alla som arbetade på MÅ. 

När de kom ner nickade Katta försynt i riktning mot en 
kvinna i Åses egen ålder, närmare fyrtio. Åse gick fram till 
henne och log.

– Är det du som är Disa Ernklint?
Kvinnan som stod vänd mot skyltfönstret och såg ut 

mot Odengatan svepte runt och såg Åse rakt i ögonen 
och log.

– Javisst. Och jag antar att det är du som är Åse Jynt?
Disa Ernklint var cirka etthundrasextio centimeter lång 

och vägde med säkerhet inte ett gram över femtio kilo. 
Hon hade framträdande kindben och ögon som var en 
aning sneda och kattliknande. Kanske stärktes effekten 
av att ögonen var ljust gröna. Hennes hår var mörkt, åt 
det brunsvarta hållet, och låg i en spegelblank page som 
passade hennes nätta ansikte. Med den bleka hyn påminde 
hon Åse om en typisk Manhattankvinna som skydde solen 
till varje pris. Runt ögonen hade hon sotat med en mörk 
skugga och hade rätt så rejält med mascara. Hennes hän-
der var smala och på den tunna vänsterhanden mer eller 
mindre hängde ett par platinaringar med infattade dia-
manter av yppersta kvalitet. Åse tippade att Disa Ernklints 
vänstra ringfinger bar på minst tre karat Top Wesselton. 

Hennes kappa var grå och hade ett brett skärp i midjan. 
Max Mara, konstaterade Åse. Under hade hon en svart 
ylleklänning i sextiotalsmodell och svarta tjockstickade 
strumpbyxor. Hennes halvhöga Chloé Paddington var 
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också svarta och såg ut att vara nyputsade. På högerarmen 
hängde en plommonfärgad Miu Miu-väska med flätat 
mönster. 

Åse hade bara ett par dagar tidigare köpt samma modell 
fast i grönt. 

– Ja, det är jag. Vad säger du om att börja på över-
våningen och prata lite så att jag får en bild av det du 
behöver hjälp med?

Åse visade med handen uppför den vitmålade trätrap-
pan till kontoret och sällskapsdelen av MÅ. Det hade varit 
en självklarhet redan från starten att ha en rymlig del för 
kontoret och även en behaglig och avskild del där kun-
derna kunde prata ostört om sina önskemål. Efter att de 
hade skrivit kontrakt för lokalen hade de köpt loss ytterli-
gare trehundra kvadratmeter i gatuplan. Det hade slumpat 
sig så att den intilliggande verksamheten skulle flytta och 
systrarna hade slagit till direkt. I efterhand kunde de inte 
förstå hur de skulle ha klarat sig annars. Själva affärsytan 
låg på närmare sjuhundra kvadrat och kontorsdelen på 
dryga tvåhundra. Dessutom hade de hela källaren till sitt 
förfogande som lager. Kontoret var från början en gammal 
klassisk sekelskiftesvåning. Två rum med pardörrar emel-
lan låg mot gården och var systrarnas egna där de kunde 
arbeta helt ostört. Ett stort luftigt kök med sittplatser för 
tolv personer fungerade som personalrum. Mot gatan 
hade man slagit samman två sällskapsrum. Där bestod 
väggarna av platsbyggda bokhyllor, fyllda med inred-
ningsböcker och magasin. Åse hade av en slump kommit 
över ett stort parti med modetidningar från sextio- och 
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sjuttiotalet. De var fascinerande och gav en viss karaktär 
och balans åt de nya tidningarna i samma ämne. Disa Ern-
klint suckade nostalgiskt och började genast bläddra i ett 
vårnummer av Vogue från 1962 med en mystiskt leende 
Jackie Kennedy på omslaget. 

– Vad kan jag bjuda på? Ett glas vin, kaffe eller mine-
ralvatten?

– Hemskt gärna ett glas vitt. Och jag väntar på en vänin-
na som är något försenad, går det bra att hon är med?

– Självklart. Jag ber vår butikschef att visa upp henne 
hit när hon kommer.

Åse gick in i köket och öppnade vinkylen som de hade 
investerat i och haft stor användning för. Det hade visat sig 
att kunderna mer än gärna lät sig förses med ett eller flera 
glas vin. Disa hade slagit sig ner i den chokladbruna soffan 
och lutade sig bekvämt mot en puderrosa kudde. Åse ställ-
de fram vinet och tände sen en brasa i kakelugnen. Matilde 
möblerade om deras kundrum inför varje ny säsong och 
hade så sent som förra veckan bytt ut alla möbler mot 
nya i vårens färger. Disa sippade belåtet på sitt vin och 
bläddrade förstrött i ännu ett nummer av Vogue.

– Så det är här som ni tar emot era kunder?
Åse nickade samtidigt som hon fick tända ännu en 

tändsticka för att få ordentlig fyr på brasan.
– Ja, då förstår jag varför ni lyckats så bra. Ni är ju van-

sinnigt framgångsrika, du och din syster. Jag tycker inte 
att man har kunnat öppna en tidning som handlar om 
inredning utan att ni funnits med. Och på teve med för 
den delen. Jag tycker det är otroligt med tanke på att ni 
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ändå håller så pass höga priser. Jag menar, det är ju inte 
Mio möbler direkt. 

Åse nickade utan att kommentera. Faktum var att både 
hon och Matilde varit en smula förvånade över uppmärk-
samheten från media. De hade nästan framställts som 
artister och till och med figurerat på omslag för flera tid-
ningar i egenskap av stilbildare. Att de båda systrarna hade 
ett fördelaktigt yttre och kanske en intressant bakgrund 
hade säkert bidragit. Men förmodligen hade det till större 
delen med tajming att göra. Inredning låg i tiden. Liksom 
mystiken kring systerskapet och intresset för kvinnliga 
företagare. 

– Så, vad är det du behöver hjälp med? 
– Jo, jag och min man har precis köpt en ny våning. Vi 

har hittills bott tillsammans i min gamla ungkarlslya och 
pendlat till min mans gård. Men nu satte jag ner foten 
och tyckte att det var på tiden att vi skaffade oss ett mer 
permanent boende här i stan. Det är en femma som ligger 
på Breitenfeldsgatan precis bakom Fältan. 

Fältöversten var ett köpcentrum som låg mitt på Kar-
laplan på Östermalm. Östermalmarna var djupt fästa vid 
denna gräsliga byggnad i rött tegel dekorerad med plåt. 
Den såg inte alls ut att höra ihop med den övriga stilen 
med gamla anrika byggnader, men fyllde tydligen en 
funktion. Ingen kallade plåtmonstret vid sitt rätta namn 
utan sa precis som Disa; Fältan. 

– Och hur många kvadrat?
– Hundrasextio. Men det är ingen som har rört den sen 

huset byggdes på tjugotalet och det mesta behöver rivas ut. 
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