Molin är glad aH hon tog över
farfars fars bageri

Vi gjo de efterrätt
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Familjen Bergagård
har bakat bullar
och bröd i över 80
år. Ett tag såg det ut
som om den stolta
familjetraditionen
skulle gå i graven
men så bestämde
sig Malin för greppa
kaveln!
AV ANNA CEDERBERG GERDRUP
FOTO MAJA KRISTI N NYLANDER,
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Recept på
"Ungherrar"
finns på
nästa sida.
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tt ta över familje
företaget var inget
som lockade Malin
Bergagård när h on
var yngre . Att arbeta med
färg, form och fotografering
stod högre upp på hennes
önskelista. Men ibland blir
inte livet riktigt som man
tänkt sig. En skadad hand
led och sonen Gustaf fick
henne att omvärdera sitt ti
digare beslut.
Regnmoln slickar taken i
ett grått Göteborg. Men i
den vackra våningen är det
varmt och ombonat. Doften
av nybryggt te och nybakat
förhöjer stämningen.
Malin är bara hemma på
ett snabbesök . Mesta tiden
tillbringar hon antingen ute
på Öckerö eller på Hönö där
Aleks bageri har sina verk
samheter.
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När karriären som fotograf
var över tog Malin ett
livsavgörande beslut.
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Gustaf kan nog br en duktig bagare
Forts från föreg sida
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•• , ••••••• • Molin är fjärde generationen bagare. ska Gustaf blir den femte?
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Ungherrar
ca 35 stycken

En av Gu stafs
favoritkakor.

4,5 dl vetemjöl
1 dlmarsanpulver
fÖl' kokning
1 tsk bakpulver
1 dl socker
250 gram osaltat
smör (rumsvarmt)
Pensling och
garnernering:
1 ägg
1 dl pärlsocker
12

1. Bland a alla ingredien
ser i matberedaren till en
grynig massa och knåd a
sedan ihop degen på bak
bordet.
2.Dela degen i 2 delar
och rulla till 4-5 cm tjo cka
rullar.
3. Pensla rullarna med
upp vispat ägg och rulla
dem sedan i pä rlsocker.
4. Låt rull arna vila en
stu nd i kylen och skär däl'
efte r ci rka l cm tjocka ski
vor. Lägg skivorn a på en
smord p låt eller på bak
plåt spapper. G räd da i ugn
i 190 0 i cirka 12 minuter.

arbete men ocks å många nya
arbetsuppgifter.
-Jag är ingen ekonom och
i början var det kämpigt att
sätta sig in i allt.
Att bageriet är ett familje 
företag i ordets rätta bemär
kelse förstår man när Malin
berättar att även Joakims
föräldrar hjälper till. Joakims
pappa, som numera är pen
sionär men har lång erfaren
het av företagande, fungerar
som controller och boll
plank i ekonomiska frågor.
Den här helgen är båda svär
föräldrarna på besök från
Skellefteå och hjälper till
med måleriarbeten.
Det är tydligt att det här är
en familj som ställer upp för
varandra. Joakim , 36, arbe
tade som mäklare och vid
sid an om drev han också
Göteborgs Antikskola. Med
lån ga arbetsdagar och verk
samheter på tre olika ställen
var det svårt att få ihop var
dagspusslet. I höstas beslu
tade han sig därför för att
sluta som mäklare och i stäl
let stötta Malin i företaget.
-Han är lite av allt-i-allo,
säge r Malin. Ena dagen är
han vak tmästare och nästa
dag diskuterar vi brödsorti

ment. Just i dag är han må
lare.
Nu när Malin känner sig
tryggare i sin roll som företa
gare vill hon koncentrera sig
mer på sortimentet. Hennes
vision är att det ska vara ett
bageri och konditori i tiden.
Gärna surdegsbröd men det
måste även finnas sötlimpor
i sortimen tet. Ambitionen är
också att välja lokalproduce
rade och ekologiska varor.

Alla bor ihop
Att ha tillgång till både stads
liv och ö-liv känns angeläget
för både Malin och Joakim.
Vid sidan om den charmigt
inredda våningen i Göte
borg som skva llrar om in
tresset för inredningsföre
mål från Svenskt Tenn och
J osef Frank i synnerhet, har
de också en liten lägenhet på
vind en i den fastighet som
bageriet och butiken på
Öckerö ligger i.
-Det är också en familje
traclltion som vi tagit över,
skrattar Malin. När Alek och
hans fru Astrid levde bodde
de på en våning och på en
annan bodde farfar och far
mor och så småningom flyt
tade även mamma och pappa
in. Samma sak nu . Mamma,
pappa, farmor och farfar bor
alla i huset och med Gustaf är
vi faktiskt fyra generati oner
Bergagård under samma tak.
Det fungerar bra och det
tror Malin beror på att man
respekterar varandra och inte
lägger sig i varandras liv.
- För Gustaf är det natur
ligtvis tryggt att bo i ett hus
där alltid någon är hemma
och har tid för honom. Att
han har det bra var också
förutsättningen för att jag
skulle ta över företage t, för
klarar Malin.
Om Gustaf fortsätter som
femte generation Bergagård
att driva Aleks bageri återstår
att se. Han tycker i alla fall
om kakor och det borde väl
vara en bra förutsättning. •
Allas 29/ 11

