Nyhetsbrev XXXVI Restaurangen förr och nu, del 1.
När jag började som smörgåsnisse på 1950-talet, var franska
ett vanligt språk på matsedlar och menyer. Dikterades
franskan av högfärd eller var det nödvändigt? Jo det var det,
språket spelade en större roll (särskilt i köket) än man i
allmänhet tänker på. Främst av hänsyn till utländska gäster,
men också köksbrigaden som arbetade efter principer som
gällde på liknande ställen runt om i hela världen. Samtidigt
bör man komma ihåg att det franska köket dominerade inom
kokkonsten och förblev trendsättare under större delen av
1900-talet.

Exempel från förr

Garnityrnamn

Många garnityr hade franska namn, som härrörde från
berömda personer eller släkter, historiska platser, landskap
med mera. Brillat-Savarin, Du Barry, Melba, Pompadour,
Rossini, Tosca och Walewska anger att personerna
komponerat rätterna eller att de anrättats till deras ära. À
Franskt kök omkring 1900. Kökschefen smakar av
l´anglaise, à la française och à la suédoise betyder att rätten
soppan, svettas och torkar sin panna (mössan i handen)
tillagats på ett för landet utmärkande sätt, medan bordelaise,
och.
bretonne, flamande och parisienne kan vara typiska anrättningar eller tillagningssätt från just den trakten.
Benämningar som boulangère, meunière och paysanne anger att tillagningssättet är
betecknande för ett yrke eller folkslag. Historiska händelser som Marengo och Turbigo
har gått till eftervärlden via matsedeln. Som framgår var det angeläget att köksbrigaden
och matsalspersonalen hade kunskap om olika rätters innehåll och kände till de vanligaste
garnityren och vissa förutbestämda ingredienser. Något ett förnämt kök med en
ansvarskännande och yrkesmedveten kökschef aldrig fuskade med. Hade till exempel en
långväga gäst förälskat sig i ”Tournedos Rossini” i Monaco, skulle han kunna äta det på
vilken förstklassig restaurang som helst i Los Angeles, Paris eller Stockholm och få den
tillagad på exakt samma sätt. Följde inte kockarna till
punkt och pricka de internationellt vedertagna
benämningarna skulle yrket blivit en skön röra av
improvisationer och mycket värre än de retfulla
franska namnen.
Vilket påminner mig om en händelse på restaurang
Tolvrätters meny (skriven på
Solliden i början av 1960-talet, när jag var hovmästare
franska), Restaurang Hasselbacken, den 7 mars 1908.
på Riche. Där jag träffade min första hustru, vi
förlovade oss och skulle gå ut för att fira på Djurgårdsbrunns
Wärdshus (som tyvärr var abonnerat just den kvällen). I stället blev och nu
det Solliden, där vi beställde ”Oxfilé Helder” (Helder, stad i
Holland), med tomater och béarnaisesås. När vi smakat på köttet
tyckte jag mig förnimma en sötaktig smak, påminnande om hästfilé.
Misstankarna framfördes till hovmästaren, som gick ut i köket för att
höra hur det låg till. En stund senare kom han tillbaka och
Studenter och lärare vid Restaurang- och
bekräftade att det var som vi trott – hästfilé (garnityret var rätt, men
hotellhögskolan, Grythytte Akademi lägger upp
inte köttets ursprung). Hovmästaren beklagade det inträffade och
läckerheter vid installationsmåltiden för
Eckart Witzigmann, utnämnd till hedersdoktor
kompenserade oss för fadäsen genom att bjuda på glace au four.
i måltidskunskap 2007.
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Fackfranska
På den tiden var yrkeskunskap ett nyckelord
och mottot: ”Ingen ska stå svarslös inför
gästen.” Vid införande av ny à la cartematsedel var det vanligt med genomgång och provsmakning
av nya rätter, som regel kompletterat med skrivna
förklaringar.
Ett av restaurangskolans viktigaste ämnen var
fackfranska, en särskild lärobok – Restaurangfranska1. Fylld
av alla upptänkliga glosor, garnityr och förklaringar, som
man ”tvingades” lära sig utantill. För den nitiske fanns
fraser och uttryck, bra att kunna. En vanlig väg till
avancemang inom branschen var praktik utomlands,
framförallt i Frankrike. Talade man franska och gärna ett
par språk till, underlättades eventuell karriär. Även om
franskan ofta saknas på dagens matsedlar har fackfranskan trots allt behållit sin ställning som internationellt
språk inom restaurangbranschen.
Följande kan tjäna som exempel på hur det kunde gå
till när en bekväm och okunnig servitör skulle ta upp
beställning. Enligt Uno Hedman (en av våra första
stjärnkrögare) är händelsen en verklighetsupplevelse
från Restaurant Riche i början av 1950-talet.
Gästen studerar dagens matsedel, vänder sig till
servitören (som diskret avvaktar i bakgrunden) och
frågar: ”Gratinerad gösfilé à la Dugléré2 är det med räkor
och sparris?” Servitören, som inte har en aning om vad
Restaurant Riche – Teatergrillens á la carte-matsedel, beskuren
( lunch, middag och supérätter saknas).
garnityret egentligen innehåller, nickar jakande. ”Då tar
jag det” säger gästen. Varpå servitören går ut i köket och ropar: ”En dagens gösfilé beställes, i stället för
Dugléré vill gästen ha räkor och sparris!” Okunskapen tillhörde lyckligtvis inte vanligheten, men visar ändå
behovet av utbildning.
När spriten blev fri 1955, utvecklades och förfinades serveringen, exempelvis försvann serveringsbacken
(en stor bricka), som underlättade transporterandet av smörgåsbord, assietter, annan mat och dryck eller
diskgods. År 1952 instiftades allmän lärlingsutbildning inom branschen, kompletterad med ”inbyggd skola”
1959, samt fackdiplom för servis-, köks- och kallskänkspersonal. Sistnämnda tillkommet som ett bevis på
kunskaper inom området.
Om den inbyggda skolan skrev Arthur Nyh (en av Tore Wretmans närmaste medarbetare på 1940 – 1960talen) följande tänkvärda ord: ”Nu har varje ung människa rätt till en fullgod utbildning. Det lönar sig för
oss att lägga ner tid och kraft på denna utbildning. Kom ihåg att en skicklig yrkesmänniska är en god reklam
för sitt företag.”
1.

Författad av Karl Erik Lagerberg (1954) senare omarbetad av Raymond Schött (nr. 3, av 20 i en skriftserie utgiven av Lärlingsrådet för Hotell och
Restauranger).

2.

Rätten har fått sitt namn efter Adolphe Dugléré (1805-1884), kökschef hos baron Rothchild i Paris. Sedermera bl.a. köksmästare på Café de la Paix i Paris,
ett Mecka för den tidens ”Crème de la crème”. Fisken fileas och kokas i fiskbuljong med tomattärningar, hackad chalottenlök och persilja. Spadet kokas
ihop, blandas med vitvinsås som hälls över och gratineras. Dugléré har också gett namn till ett flertal andra rätter.

”Nöjet vid bordet tillhör alla åldrar, alla stånd, alla länder och alla tider. Det kan förenas med alla andra nöjen och
håller sig in i det sista för att trösta oss över förlusten av de övriga.”

ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
”Smakens fysiologi” 1826
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Trist garnityr

Minns väl när Tore Wretman tagit över Stallmästaregården och jag just
börjat som elev i köket. Wretman var mycket tydlig i sina ansträngningar att
förbättra hanteringen och presentationen av varm mat. En av hans första
”Hötorgskonst”? Grönsaksfat ur Sten

Hellbergs ”Svenska Kokbok” 1940
åtgärder för att åstadkomma varmare och fräschare mat var att förkorta
uppläggningstiden. Själva rätten var huvudsaken – han sa ungefär så här: ”Kom ihåg att varm mat ska vara
varm. Medan vi tar tid i anspråk för att dekorera faten med sallat, gurka, tomat och annat bjäfs, kallnar
maten.” Det blev en liten revolution när ”salladsbusken” försvann. På den tiden lades maten upp på fat, i
grytor eller plâteau, och serveringspersonalen fick själv förse sig med heta tallrikar från rymliga välfyllda
värmeskåp under köksluckan.
Man kan fundera över om Tore Wretman influerats av läromästaren, den legendariske matkonstnären
monsieur Barth, Restaurant Maxim’s kökschef under 1930 – 1940-talen (där Wretman gått i lära). Tore
skriver nämligen i Menu 1966, att Barth inte hade någon ”större förståelse för matens utsmyckning i form
av kulinarisk hötorgskonst [- - -] däremot var han ytterst noga med kvalitet, smak, konsistens och
temperatur.” Väl värt att beaktas av dagens kockar och restauratörer!
På Riche och Stallmästaregården ersattes ”busken” av den mindre känsliga vattenkrassen,
framförallt till grillade rätter. En mörkgrön, lite kryddig växt, relativt lättodlad, snabbväxande
och hållbar, som trivs bäst vid vattendrag. En härlig ”smakbrytare” särskilt till halstrat eller
grillat.
Hos Märta Benz på gården Nya Skottorp belägen vid Smedjeån i Laholmstrakten, fanns goda
förutsättningar. Där odlade fru Benz krasse vid en källa med utlopp i ån. Hennes make hade
tidigare varit jordbruksattaché i USA och när paret Benz flyttade hem förverkligade hustrun
sina drömmar om trädgårdsodling. Det sägs att fru Benz tog med sig olika sorters salladsfrön
från USA. För att få avsättning och marknadsföra sina produkter kontaktades Tore Wretman,
som kläckt idén med vattenkrassen (ett vanligt garnityr på de flesta restauranger i Paris på den
tiden).
På så vis föll det sig naturligt att vända sig till fru Benz.
Crusifera fontana,
Vattenkrasse

Varm mat

Omkring 1950 infördes elektriskt uppvärmda så kallade réchaudbatterier – ett ställ för värmeplattor¹,
strategiskt placerade i matsalen, som lätt kunde snappas upp av betjäningen på väg till gästens bord. De
togs senare över av kinesrestauranger för att varmhålla typiska smårätter.
På 1960-talet accentuerades nödvändigheten av varma tallrikar, och mobila
tallriksdispensers blev alltmer vanliga. Ungefär i samma veva importerade Wretmans
restauranger réchauder tillverkade av stål eller koppar, från Club 21 i New York. De
eldades med torrsprit i geléform (också inhandlad från landet i väster), som tända
paraderade på rangeringsborden och höll maten varm. Det doftade och puttrade när
anrättningarna lades upp framför gästen. Restaurangen sprudlade av liv, show och
skådespel. Hovmästare, tranchör och servitörer stod för artisteriet. Ångande
läckerheter retade gästernas aptit, också det ett försäljningstricks! Med Operakällarens
återinvigning infördes nästa Wretmaninnovation – specialdesignade värmeskåp med
elplatta, inbyggda i servisskåpen där tallrikarna hölls heta. Ett annat användbart
hjälpmedel vid uppläggning och varmhållning var gaseldade flamberingsvagnar
(egentligen avsedda för tillagning vid bordet).
Gösta Nordén
Restaurang- och hotellhögskolan,
Grythytte Akademi. Flambering i den
”högre skolan” vid Debutantmiddag,
2009.
Foto: Andreas Hylthén

1. Enligt uppgift var det en dansk sidenhandlare som på en av sina inköpsresor till Schweiz skaffade svensk agentur för Lückon
réchaudbatterier. De såldes till restauratörer i hans utställningslokal (på Drottninggatan i Stockholm) och vid uppackningsresor
landet runt. När sidenhandlaren dog togs agenturen över av Junobolaget, Stockholm.

”Bordets roll vid samkvämet människor emellan är långtifrån utspelad
i och med att rätternas antal minskats och i det hela taget måttligheten kommit till heders”
SAMUEL HYBINETTE
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