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När de var barn var Åsa (till vänster) som en extramamma för Ylva, men nu känner de sig inte som storasyster och lillasyster längre. De är i första hand bästa vänner.
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Åsa och Ylva – systrar och bästisar
MALMSLÄTT

Systrarna Åsa Swenson och
Ylva Hagman driver varsin
kennel och slåss om samma
saker på Blocket.
– Vi är inte riktigt måttliga,
konstaterar Åsa.
‚Vän till vän
Ylva Hagman har precis tagit sina
25 dagishundar på morgonpromenad
och släpper ut papegojan Kalle i trädgården. Åsa Swenson har tagit med sig
tre små taxvalpar som skäller i sin bur.
– Vet du varför vi har så många hundar? frågar Åsa.
– För att vi inte fick någon egen när
vi var små! utbrister hon och Ylva i
munnen på varandra och skrattar.
Extramamma

Det skiljer nio år mellan Åsa och Ylva, så Åsa blev lite som en extramamma när Ylva var liten.
– Mamma började jobba när Ylva
var fem veckor och då bodde Ylva i
mitt rum, berättar Åsa.
Åsa flyttade hemifrån när Ylva bara
var nio år och de har bott ganska långt
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ifrån varandra större delen av livet,
men 2002 flyttade Åsa till Söderköping och senare till Ulrika och då blev
det enklare att ses.
– Fast vi har ju alltid funnits där för
varandra, säger Ylva.
– Vi är bra på att stötta varandra. Vi
går in och tar olika roller. Om en av oss
är väldigt intensiv kan den andra vara
lugn, säger Åsa.
Blir ni någonsin osams?

– Nej. Vi är öppna, man kan säga att
nu får du skärpa dig, men vi är aldrig
osams, säger Åsa.
– Man måste vara ärlig och om man
börjar koka måste man rensa luften. Vi
har båda jobbat inom vården, så vi är
inte så känsliga, säger Ylva.
Hundresor

Eftersom Åsa startade sin kennel
ganska sent tycker hon inte riktig att
hon har tid att bara avla hundar. Hon
tycker att det är roligt med lite ovanliga taxar och reser över hela världen för
att köpa nya.
Ylva följer gärna med, de har bland
annat varit i Ryssland tillsammans,
men det är inte lika lätt för henne att
åka i väg. Hennes hunddagis har öppet
varje dag året runt så det finns alltid
mycket att göra.
– Jag skulle aldrig gå två meter ut-
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”Jag gillar
inte de här
resorna när
vi ska leverera en hund
klockan tre
på natten.”

an en hund, det är slöseri med benen.
De senaste tre åren har Åsa varit i
USA sex gånger.
– Fast det är ju ingen som orkar med
dina USA-resor, avbryter Ylva gällt när
Åsa berättar.
– En gång och aldrig mer. Det är ingen som klarar tempot. Jag åker aldrig
mer med, fortsätter hon med lite butter ton och stor tyngd på aldrig.
– Jag gillar inte de här resorna när vi
ska köra sent på kvällen och leverera
en hund klockan tre på natten.

Ylva och Åsa delar inte bara intresset för hundar.
– Vi har svart bälte i shopping, skrattar Åsa och berättar att det händer att
de budar på samma saker på Blocket
och står och sliter i samma saker på
loppisar.
– Ibland säger inte Ylva till när hon
åker, fortsätter Åsa och Ylva förklarar:
– Med en kvarts försprång hinner
man få det man vill.

‚Åsa Swenson

‚Ylva Hagman

Ålder: 57
Bor: I Ulrika, Lilla Farsbo.
Familj: Maken Lennart, barnen Caroline,
32 år, Malou, 31 år, Christina, 29 år, Katja, 24 år, Simon, 22 år och barnbarnet
Nora, 1 år plus ett barnbarn på väg.
Sysselsättning: Förbundschef för Linköpings Samordningsförbund, som arbetar för att personer ska uppnå eller
förbättra förmågan till arbete, och taxuppfödare på kenneln Lilla Farsbo.
Intressen: Hundar, familjen, trädgården
och renoveringsprojekt.
Det bästa med Ylva: Är att vi har så roligt ihop. Och så är det kul att vi delar intresset för hundar.

Ålder: 47 år.
Bor: I Mauritzborg, utanför Malmstätt.
Familj: Sonen Roy och sambon Micke
Enkurs.
Sysselsättning: Hunddagisfröken och
mopsuppfödare på kenneln Minitigers
sedan 1984.
Intressen: Hundar och trädgården.
Och så har jag vissa samlarprojekt.
(Åsa: Hon har hur mycket mopsprylar
som helst!)
Det bästa med Åsa: Är att hon alltid
kan lösa alla problem, allt som inte jag
kan. Hon är min största stöttepelare.
Det är jätteskönt!

Lisa Olofsson
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