KONDITORIET

d
KAFÉ
PETISSAN
Petit café. Så hette kaféet i det lilla timrade 1700talshuset när det låg högst upp på Drottninggatan i Stockholm. Numera heter det Petissan
och ligger på Skansen. Men det är samma hus.
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et lilla huset i liggande timmer
var ursprungligen den norra flygeln till det så kallade Spökslottet
(egentligen Schefflerska palatset)
och byggdes omkring år 1700. År
1870 drog fröken Karin Åkerman
igång Petit café, som snabbt fick
smeknamnet Petissan bland alla
de teknologer som ofta samlades där för att fika och prata. Kaféet
var högt uppskattat ända fram till 1907, då hela huset flyttades
till Skansen. Först placerades huset nere vid Solliden, men sedan
1931 är det en del av stadskvarteret. Det ligger mitt emot apoteket,
och med den ljuvligaste lilla innergård man kan tänka sig. Sedan
sju år tillbaka är det Elizabeth Folkesson som driver Petissan –
ett riktigt genuint svenskt kafé, som bjuder på allt som såväl
svenskar som turister kan önska sig vad gäller svenskhet och
genuinitet.
Vi träffar Elizabeth på Skansen en strålande vårdag. Turistsäsongen har inte kommit igång ännu; det är lugnt, skönt och
otroligt vackert. Fåglarna kvittrar, syrenerna ska just till att slå
ut och alldeles för tama ekorrar skuttar omkring. Och så det fina
gamla huset med enkla stolar, spetsgardiner och krukväxter,
och den fantastiskt gulliga lilla gården. Inne i kaféet har Elizabeth och hennes kollega Maud Liljegren dukat upp en dignande
kakbuffé i äkta svensk tradition. Det är kanelbullar och gräddtårta, jordgubbsbakelser och tigerkaka, havrekakor och sylt-

Elizabeth Folkesson
och Maud Liljegren.

grottor, rabarberpajer och nötkaka. Bland annat. En turist som
söker det genuina svenska kafferepet har kommit helt rätt.
»Italienarna är jätteroliga. De ser det som en regelrätt buffé
och gör inte som vi svenskar gör när vi går på kafé. Vi tar ju
ofta en kopp kaffe med bulle eller en bit paj eller så. Men italienarna, de plockar på sig minst fyra olika bakverk – och allt går
alltid ner!«
Elizabeth är den där sortens urstockholmare som nästan
utan att tänka på det i hela sitt liv plockat russinen ur kakan
»det genuina Stockholm«. Först och främst har hon jobbat på
Skansen i 34 år. Till en början på informationsavdelningen.
Sedan föll det sig så att det alltid blev hon som arrangerade
kräftskivor och bakade avskedstårtor och födelsedagstårtor,
och gjorde mötesfika och picknickluncher. »Så började jag
arrangera torsdagsluncher, som jag lagade hemma och tog
med till jobbet. Och de blev så populära att nästan ingen gick
till Sollidens personalmatsal och åt längre. Och det var väl då

»Alla de här recepten som vi
bakar efter på Petissan är min
mammas. Hon skrev ner dem
snyggt och prydligt i en bok,
och den går jag efter.«
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Havrekaka, Mor Idas uppåkrakaka och hallongrotta.

»Alla de här recepten som vi bakar efter på
Petissan är min mammas. Hon skrev ner dem snyggt
och prydligt i en bok, och den går jag efter.«
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»Italienarna, de plockar på sig minst fyra
olika bakverk – och allt går alltid ner!«

»En farbror kommer ett par dagar
i veckan. Han är 93 år och tar
bussen från Söder för att få sitt
kaffe och sin kanelbulle. Godaste
kanelbullarna i stan, säger han.«
det började. Ekonomichefen kom till mig en dag och frågade
om inte jag ville arrendera Gubbhyllan på Skansen. Först blev
jag lite ställd och tänkte att jag kan väl inte, jag har väl ingen
erfarenhet. Men så blev det så i alla fall. Trots att mamma varnade mig för att det skulle bli för mycket jobb. Jag drev Gubbhyllan i 28 år. Samtidigt drev jag kaféet Bredablick på Skansen i
13 år. Och Carlshälls Gård på Långholmen. Fast egentligen är
det bakverk och sötsaker jag gillar mest att göra.«
Och visst blev det för mycket jobb, det är det fortfarande.
Men Elizabeth är den sortens människa som inte vet vad det är
att vara ledig. Hon är i farten jämt. Och så hade hon god hjälp
av mamma och pappa så länge de levde. Hon är uppvuxen på
Långholmen, först i Sjöstugan vid Carlshälls Gård; sedan flyttade
hon till Grindstugan, som egentligen inte är någon stuga utan
ett hus. Numera bor hon i en lägenhet på Fjällgatan i Stockholm,
med utsikt över vattnet och sin arbetsplats Skansen. Så du förstår vad jag menar, eller hur? Russinen ur Stockholmskakan.
Skansens grundare Artur Hazelius hade varit stolt över Elizabeth. För precis som han insåg att det gamla bondesamhället
höll på att försvinna och att något måste göras för att vår historia inte skulle glömmas bort, så tänker Elizabeth likadant om
våra svenska bakverk. Hon värnar mycket om det genuina
svenska arvet, och att driva en verksamhet som Petissan passar
henne därför strålande. »Det finns så mycket annat numera.
Enorma amerikanska muffins, små franska makroner och allt
vad det är. Det är nästan så att det genuina svenska kommer i

skymundan och vi har ju så mycket fantastiskt att erbjuda i Sverige! Alla de här recepten som vi bakar efter på Petissan är min
mammas. Hon skrev ner dem snyggt och prydligt i en bok, och
den går jag efter. Hon har också hjälpt mig jättemycket genom
åren med att baka och laga mat till mina olika ställen. Pappa
gjorde också sitt. Som till den här nötkakan till exempel. Den
ska det inte vara mixade hasselnötter i, utan de ska halveras.
Det var min pappas uppdrag! Han satt här och halverade.«
Elizabeth och Maud har många stamgäster på Petissan. »En
farbror kommer hit ett par dagar i veckan. Han är 93 år och tar
bussen hit för att få sitt kaffe och sin kanelbulle. Godaste kanelbullarna i stan, säger han. Vi kallar honom Bullfarbrorn. Det är
underbart, och mycket det som driver mig att fortsätta här«,
säger Elizabeth. »Mötet med människor. Och gärna gamla
människor. Jag älskar gamla, de har så mycket att berätta. Men
alla människor är underbara, man får vänner från hela världen.
Häromdagen kom det in ett par från Alsace. Han var så kaffesugen, men de hade bara 18 kronor och kaffet kostar 24. Jag lät
dem få kaffe i alla fall och de blev så tacksamma. Och eftersom
jag pratar franska började vi prata, och det slutade med att vi
bytte adresser!«
Kommer det kända personer hit också? undrar jag nyfiket.
Elizabeth går genast och hämtar gästboken, bläddrar upp en
sida och pekar på de nedklottrade orden »I love what you do!«,
signerade Pierce Brosnan. »Den där är vi lite extra stolta över!«
www.cafegubbhyllan.net
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Som Elizabeths mamma gjorde
den.
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