Hallens
taxamaste kund
44

Försätter man Östermalmshallens Magasins chefredaktör Lina Bielsten
i sötchocktillstånd finns det alltid en risk att man hamnar på bild i tidningen.
Speciellt om man råkar vara två år och av rasen korthårig dvärgtax.
Som Sessan. – Varje fredag eftermiddag när klockan närmar sig fem ställer
sig Sessan i tamburen på vårt kontor och krafsar på ytterdörren.
Hon känner på sig att det strax är dags att promenera till Hallen. När vi
närmar oss entrén gör hon alltid några glada hoppsa-skutt för nu vankas
ju snart veckans belöningsprinskorvar hos favoriten Willy Ohlssons.

45

Advokat Jessica Sandberg med Sessan.

AV: Claes Kanold FOTO: Magnus Elgquist

Det är Sessans matte Jessica Sandberg som berättar. Jessica är
advokat. Hon arbetar med svensk och internationell familjerätt, är målsägarbiträde för barn som blivit utsatta för övergrepp och även vuxna som drabbats av olika brott samt hjälper
personer som hamnat i skilsmässor och vårdnadstvister.
Jessicas byrå ligger i krokarna så det har blivit en vana att gå
förbi Östermalmshallen för att handla efter en intensiv jobbvecka. Bara på fredagarna dock eftersom Hallen oftast har
stängt innan Jessica jobbat färdigt.
– Det är ett sätt för mig att belöna Sessan för att hon varit
så duktig och varit ett stöd för många av mina klienter. Och
det kan väl hända att också matte kan vara lite trött så här i
slutet av veckan och tycker det är avlastande att handla med
sig något färdiglagat hem.
Nej, sötnosen Sessan är ingen formellt utbildad terapivovve.
Däremot är hon väldigt snäll och har en egen naturbegåvning
med sitt varma och lugna inflytande på många av advokatS A L U H A L L E N M AG A S I N
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byråns klienter som befinner sig i svåra situationer.
– Många tycker att det ger både tröst och trygghet när
Sessan är med. För barn som farit illa kan det vara svårt att
berätta. Då kan Sessan var ett bra stöd. Det är en stor hjälp.
Men det är alltid klienterna som bestämmer om de vill att
det fyrbenta charmtrollet ska sitta med under samtalen. Nu
när vi på redaktionen själva haft förmånen att stifta närmare
bekantskap med Sessan är det lätt att förstå vilken positiv effekt hon kan ha. Inte bara på dem som har ärende till mattes
kontor utan på alla människor hon fäster sina förtrollande
ögon på. Under fotosessionen när vi tog bilderna till detta
reportage blev vi ständigt avbrutna av andra kunder som
ville komma fram och hälsa. Det är uppenbart att Sessan är
mycket populär i Hallen. En av gentlemännen som kärvänligt
kliade Sessan bakom örat undrade om vi också träffat hennes föregångare Ernie, samma ras fast från Kuba. Ernie från
Kuba? Nej, den äran hade vi inte haft. Så vi vänder oss till
matte Jessica för att få en förklaring. Taxen Ernie visade sig
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vara döpt efter Ernesto Guevara de la Serna, läkaren, revolutionären och gerillaledaren som under sitt smeknamn Che
gick till historien som en av Fidel Castros närmaste män.
– Jag var diplomat i några år, avslöjar Jessica Sandberg. När
jag tjänstgjorde på svenska ambassaden i Havanna träffade jag
Fidel vid flera tillfällen. En intressant person.
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Från vårt
kollos gästbok

Intressant person fungerar utmärkt som beskrivning även när
det gäller Sessans hårt arbetande matte. Efter visst lirkande
lyckas vi få henne att berätta att hennes diplomatiska karriär också infattar en period som EU-diplomat i Colombia,
där hon bl a ställdes öga mot öga med den beryktade FARCgerillan. Hon var ett år på svenska konsulatet i Jerusalem, där
hon hade hand om biståndsfrågor och mänskliga rättigheter
i Israel och på de ockuperade områdena. Att hon dessutom
hunnit med att jobba på FN i Geneve, EU kommissionen i
Bryssel, plugga internationell rätt i New York och Bryssel och
att hon utöver svenska och engelska pratar flytande spanska
och mer än väl godkänd franska gör att vi inte blir ett dugg
förvånade när Jessica berättar vad hon i huvudsak ägnat sig åt
sedan april 2017.
– Sedan attacken på Drottninggatan har jag varit målsägandebiträde och företrätt de efterlevande till den belgiska
kvinnan och engelska mannen som dödades i terrordådet. Jag
har fört deras talan om skadestånd men även bevakat deras
intressen i målet och varit deras stöd genom rättegången. Det
har varit en unik rättegång som vi inte skådat i Sverige tidigare men vi har ju också varit förskonade från terrordåd med
brottsoffer i vårt land.
Där ser man! Det vi trodde skulle bli ett puttinuttigt inslag
om en förtjusande liten dvärgtax mynnade ut i ett samtal med
en av de tuffaste advokaterna på hela Östermalm. Vi hade
kunnat fortsätta snacka hur länge som helst. Men Hallen
stängde så det får bli en annan gång.

Fredagsmys: efter en tuff arbetsvecka för både matte och vovve är det
befogat att skämma bort sig med lite delikatesser från Hallen innan man
promenerar vidare hemåt. Helst ska det vara prinskorv om taxen Sessan
själv får bestämma. Och det får hon. Matte Jessica och handlare Lennart
vet hur Östermalmshallens egen fyrbenta lilla kelgris vill ha det. Har man
någonsin sett en nöjdare tax?
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