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2013 kommer för alltid att bli det år
då en stor dröm gick i uppfyllelse för
bakkonstnären Daniel Karlsson från
Göteborg. I början av maj öppnade
han dörrarna till Bageriet i London.
Därmed har den brittiska huvudstaden
fått sitt första helsvenska bageri.
TEXT EMELIE KRUGLY HILL FOTO TIM MITCHELL
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kandinavien är just nu ett hett ämne i Storbritannien, inte bara på grund av vår design
och kriminalserier såsom Wallander och
Bron, utan även våra mattraditioner, som är
på stark frammarsch. Så kallade »open style
Swedish sandwiches« är numera trendigt. I
den bilden kommer Daniel Karlsson in, vars
nyöppnade svenska bageri inte kunde passa
mer lämpligt tidsmässigt.
I hjärtat av Covent Garden, närmare bestämt på 24 Rose Street,
ett sidostråk till välkända Long Acre, ligger den före detta NKbagaren Daniel Karlssons och affärspartnern Sven-Gunnar
Appelgrens nya tillhåll. »Att slå upp dörrarna till en egen svensk
bageributik full med ljuvligt hembakade verk mitt i kosmopolitiska
London är något som vi länge har sett fram emot«, säger Daniel
entusiastiskt.
Inredningen är klassiskt skandinaviskt minimalistisk och färgerna är ljusa. Träpanelen på väggarna med inslag av granit ger
en känsla av det Smögenlandskap där Daniel är uppvuxen. Detta
i samspel med klassiska pinnstolar med sittdynor av fårskinn
från Gotland och charmiga skomakarlampor, gör att vi svenskar
genast känner oss som hemma. Här kan kunderna räkna med
allt som finns i ett svenskt bagerisortiment, liksom svensk fru-

En svensk prinsesstårta är ett
måste i ett svenskt bageri.

kost, lunchmackor med köttbullar och hemgjord rödbetssallad
eller gubbröra och nypressad blåbärssoppa. Det finns åtta sittplatser, och allt detta på totalt 30 kvadratmeter.
Dörren står öppen veckans alla dagar. På hyllorna står vackra
gamla kakburkar och i bakgrunden strömmar Povel Ramels
gamla slagdängor ur radion. Det hela påminner lite om att kliva
in i en svensk lanthandel. Det doftar kanelbullar och några kunder
som redan har hunnit bli stammisar poängterar just detta. I vanliga Londonbagerier är det sällsynt att man känner någon doft
alls, eftersom allting bakas på annan plats. Detta var något som
var viktigt för Daniel, som beskriver sig själv som en traditionell
bagare och konditor. Det är synd att de klassiska konditorierna
försvinner i dagens samhälle, menar han. »Idag ska att allt vara
så stort att man tvingas ha en fabriksliknande tillverkning utanför stan, för att sedan ha bilar som levererar«, säger han. »Tacka
vet jag hembagerierna, där du hittar bagaren och konditorn på
plats och allt är dagsfärskt.«
De första månaderna har varit hektiska. Nöjesguiden Time
Out i London har redan hunnit ge fyra stjärnor till Bageriet, och
kanelbullarna beskriver de som något av det bästa som har hänt
Londons bagerivärld. »Vår ambition är att bjuda på det bästa
brödet och de bästa kakorna och smörgåsarna i London«, förklarar
Daniel. »Redan nu har vi fått mycket bra feedback så det är klart p
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Vit kaffecheesecake
En len cheesecake bakad
på vit choklad, banan
och kaffe. Recept sid 91.

PORTRÄTTET

Red Velvet Cake
En klassiker med
cream cheese och vit
choklad på toppen.
Recept sid 90.

att vi är hoppfulla inför framtiden. Samtidigt är vi förberedda på
att det kommer att bli tufft, det går inte att förbereda sig fullt ut.«
Något som är viktigt för Daniel Karlsson och Sven-Gunnar Appelgren är att skapa en smakupplevelse, ett fantastiskt minne hos
dem som smakar Bageriets bakverk. »Jag älskar att skapa glädje
hos dem som äter mina bakverk. Man kan säga att det är det som
driver mig«, förklarar Daniel.
Allt började i liten skala för drygt två år sedan, då 36-årige Daniel
introducerade våra svenska bakverk för britterna. Han började i
liten skala från en kökslokal i norra London. Semlorna blev en
riktig hit och under fettis-säsongen bakade Daniel inte mindre
än 2 000 stycken. Smörgåstårtorna imponerar också, liksom den
enkla skönheten en kanelbulle representerar. Alltsedan dess har
Daniel jobbat hårt för att etablera sig i den brittiska huvudstaden.
»Den respons jag har fått av engelsmän för de svenska kaffebröd
och bakverk jag serverar har varit fenomenal«, berättar han medan
han serverar mig en kopp kaffe. »De flesta har till och med varit
förundrade över att vår kaffebrödskultur har lyckats hålla sig så
hemlig för gemene man i övriga Europa. Detta får mig så klart
att känna mig väldigt stolt över det rika arv som vi faktiskt har i
kakornas Sverige.«
Den första kontakten med de brittiska öarna hade Daniel redan
under skolåren, då han kom till England på språkresa. 1999 reste
han tillbaka, den gången för att han ville lära sig att baka bröllopstårtor. Han praktiserade på Konditor & Cook, där han lärde sig
bemästra sockerkonsten så väl att han beslutade sig för att börja
tävla. Det gjorde han inte mindre än tre gånger, och kammade
hem ett pris varje gång – guld, brons och silver. 2007 bestämde
han sig för att göra en mer permanent flytt. »Jag hade sagt upp
mig från min konditortjänst på NK-Bageriet i Stockholm«, fort64

sätter Daniel. »Jag har alltid känt mig dragen till storstäder och
speciellt denna. Det finns en energi i London som är helt unik,
man blir ständigt inspirerad.«
Londonkapitlet inledde Daniel med att jobba för den israeliske
kändiskocken Yotam Ottolenghi, där han ansvarade för konditoridelen. Han lyckades övertyga sin NK-kollega och numera affärspartner Sven-Gunnar Appelgren att också flytta till London, och
snart var även han en del av Ottolenghis stab. Nästa uppdrag för
Daniels del blev en konditor- och produktutvecklingstjänst för
delikatesskedjan Melrose and Morgan. Därefter bestämde han
sig för att stå på egna ben, och förra året hakade alltså Sven-Gunnar
på. De båda hade då länge pratat om att öppna en bageributik tillsammans. »Efter att ha arbetat som anställd konditor i många år
längtade jag efter att få bestämma själv över min kreativitet, att
få skapa och odla en egen kundkrets«, berättar Daniel. »Men det
har självklart varit både nervöst och stressigt att starta eget, fast
samtidigt en lärorik process och inte minst tålamodsprövande.
England är jobbigt när det kommer till det administrativa. Man
tvingas bli tuffare här och skaffa sig hårdare hud. Vi fick vänta
länge på bakmaskinerna som inte dök upp i tid, och när jag ringde
upp leverantören så hade han redan sålt dem till någon annan.« p

»Jag tröttnar aldrig på att
äta kakor eller på de varma
dofterna av kryddor och
nybakat kaffebröd som slår
emot en när man kommer
in i ett konditorikök.«

»Jag har alltid känt mig dragen
till storstäder och speciellt
denna. Det finns en energi i
London som är helt unik,
man blir ständigt inspirerad.«
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Hasselnöts- & marshmallowcookies högst upp
och glutenfria chokladjaffakakor med chokladoch honungsglasyr nedan. Recept sid 90 och 91.
På disken tronar svenska bakverk,
som mazariner och jitterbuggare.

»Givetvis kommer jag att bjuda på
fler saker från min svarta lilla bok
med hemliga recept. Många av
dem kommer från min mamma,
mormor eller farmor.«
Inspirationen till Daniels yrkesval kommer från de många
duktiga »bulltanterna« i släkten. »Jag brukade ofta sitta med på
damernas pratstund, för då visste jag att det alltid vankades kaffe
och kakor«, säger Daniel. »Men mormor och jag hade nog extra
skoj, speciellt när vi bakade mjuka kakor mitt i natten för att
jag inte kunde sova. Hon var en väldigt duktig kock och hennes
kafferep kommer jag aldrig att glömma! Mamma var mer rädd
om sitt kök än vad mormor var, och blev mindre glad när hon
kom hem från jobbet och jag hade varit i farten med storbak.
Min farmor är idag 96 år gammal och bor fortfarande på Smögen. Jag planerar att använda ett av hennes berömda recept på
skagenröra till en av våra lunchsmörgåsar.«
Ett annat favoritrecept är mammas espressotårta, som enligt
honom saknar motstycke. Den kommer han naturligtvis också att
servera Londonborna. »Jag är övertygad om att den kommer att ge
upphov till många leenden«, säger han. »Givetvis kommer jag att
bjuda på fler saker från min svarta lilla bok med hemliga recept.
Många av dem kommer från min mamma, mormor eller farmor.«
Daniels allra första jobb var som frukostnisse på Smögens
hotell. Där hade han även hand om konferenssällskapens fika.
Det var då som en av kockarna sa till Daniel att han borde satsa
på att bli konditor. »Innan dess hade jag inte tänkt på att man
faktiskt kunde arbeta med godsaker hela dagarna, så jag nappade
på en gång och sökte in på en tvåårig yrkesutbildning till bagare
och senare konditor«, berättar Daniel.
Efter utbildningen fick Daniel anställning på Grand Hôtel i Stockholm, en arbetsplats han senare lämnade för NK-Bageriet, som
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kom att bli en viktig tid i hans yrkeskarriär. »Det var på många
sätt mer av en skola än en arbetsplats. Jag lärde mig så otroligt
mycket där. Mina förebilder är helt klart de traditionella hushållsbagarna, som är mer passionerade än pretentiösa över det de gör.«
Daniel är, som han själv uttrycker det, lika »wow« idag som när
han började på bageriutbildningen. Man måste helt enkelt vara
passionerad om man ska överleva i branschen, menar han. Det
är ett tungt, svettigt yrke och arbetsdagarna är långa. »Bagaryrket
är ingen löneförebild och man får slita som en hund för pengarna.
Många människor har en dröm om konditoryrket, och jag har
under årens lopp träffat många praktikanter som vill ge sig in i
branschen. Men det gäller att tänka sig noga för innan man tar
klivet in. Det tar lång tid innan man kan stå på egna ben. Att
jobba som konditor är dessutom så mycket mer än att bara baka
kakor. Jag har aldrig tvekat i min yrkesroll, däremot har jag tvekat
över att jobba som anställd åt någon annan.«
Tips till andra som funderar på att starta eget utomlands är att
våga lita på sig själv och följa sitt hjärta, för då blir slutresultatet alltid
bra, tror Daniel. Våga »push the boat«, som man säger här i England.
Daniel och Sven-Gunnar ser fram emot julfirandet och att
smycka butiken med underbara pepparkaksgrisar och andra julklassiker, som de tror kommer att imponera på engelsmännen.
»Vår första jul i butiken kommer att bli magisk«, säger Daniel
och får något lycksaligt i blicken. »Jag tröttnar aldrig på att äta
kakor eller på de varma dofterna av kryddor och nybakat kaffebröd som slår emot en när man kommer in i ett konditorikök.«
www.bageriet.co.uk

67

