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Vid bordet längst in

Det är mycket lugnt inne på det gamla kaféet. Förmiddags-
ljuset silar in genom de höga fönstren, några män läser tid-
ningar vid ett bord, en familj har avslutat sin frukost vid ett 
annat. På Café Rüdigerhof finns inget wifi och spelas ingen 
musik. Jag sitter här och dricker en kopp typiskt wienskt 
kaffe med lite mjölk, ein grosser Brauner, med den unga 
österrikiska poeten Maria Seisenbacher. Hon säger: ”Jag 
förstår inte grejen med att skynda längs gatan med en slatt 
ljummet kaffe i en pappmugg. Ska man dricka kaffe måste 
man ta tid på sig.”

FREUD   HITLER   KONST   HUMOR   KAFÉER   
LITTERATUR   FILM   MUSIK   VIN   SJUKHUS

JONAS ELLERSTRÖM

Café Central.
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Ingen stad förkroppsligar begreppet kafékultur så som 
Wien. Härifrån kommer alla de väsentliga beståndsdelar-
na i vår föreställning om hur ett riktigt kafé ska se ut, hur-
dan dess atmosfär ska vara. Nyöppnade eleganta ställen i 
Stockholm trumpetar stolt ut att deras inspiration kommer 
från Wien, och ingen besökare i den österrikiska huvud-
staden försummar att besöka något av alla de berömda ka-
féerna. Till och med i enkla guideböcker räknas ett dussin 
ställen upp.

Men Wien var faktiskt inte först med kaffeservering. 
Det är en myt att den europeiska kafékulturen uppstod i 
den gamla dubbelmonarkin Österrike–Ungern. I Venedig, 
London och Paris fanns redan kaffehus sedan flera decen-
nier när det första tillståndet att driva kafé i Wien utfärda-
des år 1685.

Det var två år efter att den turkiska armé som belägrat 
Wien hade drivits tillbaka och, sägs det, i villervallan lämnat 
säckar med kaffebönor efter sig. Privilegiet att tillreda och 
servera den dryck som gick att framställa av bönorna, bara 
man visste hur, gick till en armenier som hette Johannes 
Diodato (eller Theodat, stavningen varierar). Att det sedan 
inte är han som fått staty i Wien och äran av att ha intro-
ducerat den orientaliska drycken, utan en kurir och spion 
vid namn Georg Franz Kolschitzky, är helt i linje med alla 
minnesmärkens slumpartade förhållande till verkligheten.

Det gör nu inte så mycket. Myten får på sätt och vis alltid 
rätt. Wien blev verkligen kaffets och inte minst kaféernas 
stad framför andra. I Venedig dricker man lokala vita vi-
ner och den brandgula aperitifen Aperol, i London dricker 
man öl och te, i Paris dricker man franskt rödvin och – vis-
serligen – kaffe, men på ett helt annat sätt än i Wien.

Det är en fråga om engagemang, om bredd och djup. En 
historia (som naturligtvis kan vara en modern myt, den 
också) beskriver hur kyparna på Café Herrenhof, ett av de 
välkända wienerkaféerna, till förstagångsbesökare tog in 
en skylt med något som påminde om ett blandningssche-
ma för väggfärger. Sedan fick gästen välja vilken av de tjugo 
nyanserna, mellan så gott som svart och beige på gränsen 
till vitt, som bäst motsvarade hans eller hennes ideal för 
hur mycket mjölk som skulle hällas i kaffet.

Det är att ta kaffe på allvar. Det är kafékultur.

Kaféerna växer fram

En stads snart 350-åriga kaféhistoria kan fylla flerbandsverk. 
Här bara några hållpunkter på vägen till det klassiska kaffe-
huset från förra sekelskiftet, das Wiener Kaffeehaus.

Kaféerna blev populära i Wien och spred sig på 1700-ta-
let snabbt till andra städer i det habsburgska imperiet: till 
Budapest i öst, till München i väst, till Prag i nordväst och 
till Berlin i norr. 

Kaffet fick sin europeiska filtrerade form, fritt från 
sump och med mindre socker än det turkiska. Kopparna 
blev större och mjölk så småningom ett vanligt tillbehör: 
 normalbeställningen ein Schwarzer förändrades till ein 
Brauner eller ein Melange. Varför det franska ordet för 
blandning, som ju inte används på franska kaféer, valdes 
i Wien verkar höljt i historiens och den utbredda term-
förbistringens dunkel. Kanske är det ett arv från Napo-
leonkrigen, då staden tidvis var ockuperad, eller från den 
utdragna Wienkongressen efter dem då den franska när-
varon också var stor.
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Historikerna är i alla fall ense om att wienerkaféerna blev 
fler och bekvämare och fick rikare sortiment från 1814, då 
kongressen inleddes. Men grundmönstret för inredning-
en och kaféets funktioner hade redan uppstått. Kaffehuset 
blev tidigt en populär plats för konstnärer och författare 
och ett ställe där nyheter utbyttes och rykten och skvaller 
flödade, liksom en lokal där politiskt oliktänkande smidde 
planer, övervakade av polisspioner.

Det var inte bara det faktum att många människor sam-
lades på kaféerna, tillbringade mycket tid där och förde 
livliga diskussioner i grupp, som oroade makthavare och 
myndigheter. Ett viktigt sätt för kaféerna att locka besö-
kare var utbudet av tidningar, inte bara från olika delar 
av Österrike–Ungern utan även från England, Frankrike, 
Ryssland och till och med USA. Och dessa tidningar stod 
inte under den kejserliga och konungsliga censuren. På det 
första klassiska kaféet i Wien, Café Griensteidl, som låg vid 
sidan av det kejserliga slottet Hofburg, kunde man läsa ny-
heter om Österrike i engelska The Times som aldrig hade 
gått att trycka i något wienskt dagblad.

Hundra år efter Wienkongressen prenumererade det 
berömda och fortfarande existerande Café Central på 251 
tidningar på ett tjugotal språk. Det är en närmast otrolig 
siffra, även om den inte bara rymmer dagstidningar utan 
också skämttidningar och facktidskrifter. Dessutom sågs 
det som en självklarhet att kaféer av den här storleken 
och klassen skulle ha en god uppsättning ordböcker och 
uppslagsböcker som Meyers konversationslexikon eller 
Brockhaus encyklopedi, liksom adresskalendrar, årsböck-
er och militära rullor. Allt till hjälp för de journalister och 
författare som satt på kafé och skrev. Dessutom gick det 

naturligtvis att be kyparen om att få papper, penna och 
bläck till sitt bord. Tidningarna hämtade man oftast själv 
från det ställ där de hängde uppträdda på trästavar. Det 
gör de fortfarande. Även om antalet tidningar har minskat 
och utbudet blivit mindre internationellt finns fortfaran-
de gott och väl trettio tidningar att välja mellan på Café 
Central.

Det ursprungliga kaffehuset som serverade den nya, upp-
piggande och vanebildande mörka drycken från Turkiet 
hade vid slutet av artonhundratalet blivit både samlings-
lokal och arbetsplats. Wienarna gick på kafé för att prata 
och träffa folk, men även för att sitta ensamma och läsa, 
skriva eller teckna. Kaféerna var också ett slags nöjesloka-
ler – regelrätta scenframträdanden var ovanliga, men det 
fanns alltid ett piano som någon kunde slå sig ned vid, och 
författare kunde i denna halvoffentliga miljö pröva att läsa 
upp nyskrivna dikter, noveller och kåserier för större el-
ler mindre publik. Biljardbord var självklara även på enkla 
ställen. De stod oftast mitt på golvet, omgivna av mindre 
kafébord, medan det fanns särskilda rum för kortspel och 
för schack.

Det var vanligt bland människor som inte hade fasta tider 
att tillbringa större delen av dagen på kafé. Bostadsbristen 
i Wien var en bidragande faktor, många saknade egen lä-
genhet och hyrde tillsammans med en eller flera personer 
ett rum med sängar, någon stol, ett rangligt bord och inte 
mycket mer. Hyresgästerna förväntades lämna rummet på 
morgonen och fick inte återvända förrän efter den normala 
arbetsdagens slut. Också idag, berättar Maria Seisenbacher 
för mig, är kafébordet den plats man sitter vid om man inte 
har eget kontor eller arbetslokal.
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Så fick kaféerna den publik, de stamgäster som under 
biedermeier, symbolismen, realismen, jugend och den 
begynnande modernismen, alltså de hundra åren mellan 
Wienkongressen och första världskrigets utbrott, kom att 
befolka och sätta sin prägel på kaféerna i kejsar Frans Josefs 
och kejsarinnan Elisabets stad. De var poeter, prosaister, 
dramatiker, journalister, kåsörer, personer som sålde no-
tismaterial och skvaller. Målare, skulptörer, illustratörer, 
satirtecknare. Skådespelare, orkestermusiker, balettflickor. 
De som använde kaféet som bas för mer eller mindre legal 
affärsverksamhet. Hasardspelare, hälare och prostituerade. 
Studenter, professorer och alla de som drömde om att bli 
något.

En sittplats för en billig peng

Wiens kaféer är fortfarande en plats där gäster stannar 
länge. Samtalen får ta sin tid, korsordslösandet sin. Tid-
ningen eller tidskriften läggs tillbaka på sin plats först när 
man i lugn och ro bläddrat genom den och läst vad som 
intresserar en. Mobiltelefoner förekommer naturligtvis, 
men ingen sitter och pratar i dem vid borden, inte ens på 
trottoarserveringarna som de flesta kaféer utökar med un-
der sommaren.

Kafépersonal i Wien skulle aldrig få för sig att skynda 
på sina gäster. Även turisterna uppfattar att tempot är ett 
annat. Själv sitter jag på det trivsamt orenoverade Café 
Hawelka och känner hur ett ovant lugn stiger upp i mig. 
Jag har penna och anteckningsblock med mig, men nöjer 
mig med att titta mig omkring. Jag samtalar med mitt res-
sällskap, men utan att vi tänker på det blir pauserna mellan 

replikerna längre och längre. I Sverige är uttrycket ”ingen 
stress” bara en tom fras, här blir det verklighet.

Sociala och ekonomiska faktorer gjorde redan på 1700- 
talet kaféet till en litterär miljö, och de fattiga skribenter 
som tillbringade sina dagar, kvällar och nätter i lokaler-
na lät i sin tur ofta kaféinteriören utgöra bakgrund till 
berättelser och krönikor. Så blev kaféet litterärt i dubbel 
 bemärkelse, och den som idag vill förstå den märkliga och 
sammansatta värld som de klassiska kaféerna utgjorde, 
och de liv som till stor del utspelade sig inom deras vägg-
ar, har ett rikt källmaterial i skönlitteraturen. Historien blir 
både detalj rikare och tydligare där än i de kortfattade och 
till rättalagda broschyrer och beskrivningar som de över-
levande etablissemangen idag erbjuder sin publik.

Alla kaféer såg naturligtvis inte likadana ut, men i stort 
sett följde de ett fastlagt mönster vad gällde arkitektur, 
inredning, personal och vad som serverades. Skillnader-
na låg framför allt i hur stort och påkostat kaféet var. Det 
fanns en skala från Das Silberne Kaffeehaus, som existerade 
under första hälften av 1800-talet, med sina kaffekannor 
och bestick och till och med klädhängare i rent silver, till 
de enkla förstadskaféerna och deras kantstötta fajanstallri-
kar och soffor där stoppningen tittade fram på armstöden. 
Men viktigare var likheterna i hur alla kaféer fungerade 
– som ett vardagsrum med bordsbetjäning, som en klubb 
där inget medlemskort krävdes för inträde.

Wiens kaféer har generösa öppettider. Vid början av 
1900-talet, då staden hade inte mindre än tolvhundra ka-
féer, varav tvåhundra i innerstaden, öppnade man normalt 
klockan halv åtta på morgonen och stängde inte förrän 
vid midnatt. Klientelet såg lite olika ut vid dygnets skilda 



Servering på Hundertwasserhaus.
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timmar: på morgonen kom de som åt frukost på kaféet, 
men då intog också de sina platser som tillbringade större 
delen av dagen vid sina stambord. Mitt på dagen, då de 
flesta åt sitt huvudmål på restaurang, var kaféerna med sitt 
enklare utbud av maträtter oftast lugna, för att sedan under 
eftermiddagen efterhand fyllas med litteratörer, skådespe-
lare och fram mot natten av mer ljusskygga existenser: de 
prostituerade och de som sålde pornografiska vykort och 
skrifter.

De flesta gäster gav naturligtvis inte några stora inkoms-
ter. Men även om man bara beställde ein kleiner Schwarzer, 
alltså en liten kopp kaffe utan mjölk, serverades man ett 
glas friskt vatten till, och vattenglaset byttes varje halvtim-
me. Med dagens affärstänkande borde det vara omöjligt 
att tolerera att inte varje sittplats genererar så mycket in-
komster som möjligt genom snabb rotation och ordentliga 
beställningar, men i Wien håller man på sin generösa tra-
dition.

Svaret på den ekonomiska ekvationen var naturligt-
vis låga löner åt personalen och små lokalkostnader. Ka-
fégrundaren ägde ofta lokalen, och även om mängden an-
ställda var relativt stor gav det inte mycket över att arbeta 
som kypare, städare, diskare eller i köket på ett kafé. Vik-
tigast för kaféets identitet och rykte, och bäst avlönad, var 
hovmästaren. Wiens kulturhistoria svämmar över av anek-
doter om legendariska hovmästare på de stora kaféerna vid 
och innanför Ringstrasse.

Annan personal tilltalades med förnamn (om man var 
stamgäst) eller med sin yrkesbeteckning, ”kyparn” eller 
”vaktmästarn” och så vidare. Hovmästaren tilltalades artigt 
med efternamn, inte med titel och absolut inte med för-

namn. Han (yrket var i praktiken rent manligt) var ”herr 
Hnatek” eller ”herr Kainz”, inget annat. År ut och år in, 
decennium efter decennium styrde hovmästarna över sina 
kaféer. När och om författare blev kända kunde de dra en 
krets av beundrare till sina stamställen, men hovmästarna 
hade en tendens att överleva dem alla, och att i längden 
betyda mest för besöksfrekvensen.

Det var viktigt för ett kafés rykte att hovmästare och ky-
pare kände sina återkommande gäster, hade överseende 
med deras egenheter och var beredda att ge kredit och till 
och med att låna ut mindre summor i väntan på att en arti-
kel eller novell skulle bli klar och inbringa honorar. Oftast 
verkar faktiskt skulder ha betalats och lån klarats av. I de 
fall hovmästare och kypare såg mellan fingrarna räknade 
de säkert med att just den gästen var till nytta för kaféets 
affärer bara genom att vara där. Men inte ens Franz Werfel, 
vän till Kafka och Alma Mahlers tredje make, klarade sig 
från att bli påmind om kostnaden för en kopp kaffe och 
en bakelse av den omutlige herr Hnatek på Café Herren-
hof. Att skulden var flera år gammal var betydelselöst. På 
Herrenhof, det yngsta av de berömda litteratörkaféerna i 
Wien – de andra var Griensteidl och Central – gjorde man 
rätt för sig.

Gasljus och cigarrettrök

Kaféet skulle erbjuda plats både åt dem som ville sitta en-
samma, dem som ville föra förtroliga samtal och dem som 
ville samlas i stora, bullrande sällskap. Lösningen var en 
uppdelning i större och mindre rum. Café Central hade sin 
berömda pelarsal, Arkadenhof, med så högt i tak att man 



KAFÉER   107106   KAFÉER

fick svindel, men därutöver en mängd rum i olika storle-
kar. Det fanns naturligtvis också bord med plats för oli-
ka antal gäster, mindre runda eller kvadratiska och större 
avlånga. Utmed väggarna stod plyschsoffor och fanns bås 
med plats för flera personer.

De riktigt stora kaféerna kunde ha ett galleri på andra 
våningen som löpte runt ett centralt ljusinsläpp. Detta var 
en lugn plats för ärbart gifta par och grupper av damer i 
sällskap – i mångt och mycket var annars kaféerna länge en 
markant manlig miljö, framför allt på kvällar och nätter då 
inga andra kvinnor än balettflickor, som förväntades vara 
till salu, och professionellt prostituerade vistades i kafélo-
kaler. Det var en socialt accepterad verksamhet, och mot 
att flickorna fick plocka upp kunder vid borden och sedan 
ta med dem till sina små lägenheter tog kaféets innehavare 
en mindre procent av intäkterna.

Det fanns naturligtvis en bemannad garderob och möj-
lighet att ställa ifrån sig galoscher och spatserkäpp. Innan-
för entrén avskildes ett område av den disk bakom vilken 
kassörskan, die Sitzkassierin, höll hov. Hon (arbetet sköttes 
så gott som alltid av en kvinna, ofta innehavarens hustru) 
utgjorde en länk mellan de yttre och inre utrymmena, mel-
lan kyparna och köket. Bakverken mellanlandade hos hen-
ne, där hämtade kyparna rena tallrikar och glas och i de 
höga vitrinskåpen bakom disken fanns flaskorna med vin, 
konjak, likörer och fruktbrännvin. Det avgörande tecknet 
på kassörskans betydelse var naturligtvis att den betalning 
kyparna tog upp vid borden levererades och redovisades 
till henne.

Någon klädkod fanns inte för gästerna. De kunde lämna 
hatt, handskar och ytterkläder i garderoben eller på häng-

are som stod placerade i hörnen, men lika gärna behålla 
dem på. Generellt sett var kaféet inte ett ställe dit gästerna 
kom uppklädda, och bohemisk utstyrsel eller helt enkelt 
fattigklädsel accepterades utan ogillande blickar. Kypare 
och hovmästare var å andra sidan oklanderliga i svart ko-
stym och vita skjortor, kassörskan och servitriserna hade 
lång kjol.

Att döma av de många litterära beskrivningarna var ka-
féerna en bullrigare och stökigare miljö än vad man skul-
le kunna tro. Högljudda diskussioner var regel snarare 
än undantag, beställningar och hälsningar ropades tvärs 
över rummen, stolar skrapade, koppar, glas och bestick 
slamrade, kaminerna sprakade. Om ingen spelade på pia-
not kunde det hända att värden ville demonstrera sin nya 
trattgrammofon med att spela Radetzkymarschen på hög 
 volym. 

Som ett moln över allting låg röken från cigarrer och ci-
garretter. (Fortfarande är rökning inomhus inte bara till-
låten utan självklar på många kaféer i Wien, men de flesta 
av dem har en rökfri avdelning.) Detta hindrade inte en 
Karl Kraus att sitta ensam vid ett bord i hörnet och omväx-
lande fördjupa sig i en dagstidning och författa de bitska 
satirer över wienarna som han tryckte i sin egen tidskrift 
Die Fackel.

Kraus fackla var tänkt att sprida det klara förnuftets ljus 
över förra sekelskiftets Wien. Inne på kaféerna var det ske-
net från stearinljus och senare från gaslampor som skulle 
skingra dunklet. Det tycks ha gått sådär: det var ofta högt i 
tak, och den klassiska periodens gaslampetter och ljuskro-
nor räckte inte mer än hjälpligt till när kvällen kom. Först 
med det elektriska ljuset blev det möjligt att sitta och läsa 
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även sedan solen gått ned utan att anstränga ögonen. Då 
försvann också ett av kaféernas karaktäristiska ljud, väsan-
det från gasstrålarna.

Kafélivet förblev sig likt även sedan nyare litterära och 
konstnärliga stilriktningar slagit igenom. Expressionis-
ter samsades med romantiker, modernister med borger-
liga realister. Alla trivdes i kaféernas hemtama miljö, där 
mycket litet förändrades i inredningen. Böjträstolarna, 
oftast tillverkade av firma Thonet i Wien, förblev i grun-
den desamma även om nya modeller tillkom. Kafébordens 
marmorskivor, sällan täckta av dukar, fick jack i ytan och 
flisor avslagna från kanten men var i praktiken outslitliga. 
Den mörkbruna träpanelen som täckte väggarna fortsatte 
att effektivt motverka försöken att lysa upp rummen. När 
Café Museum invigdes 1899 ansågs det vara en revolution 
att biljardborden, liksom den övriga inredningen formgiv-
na av arkitekten Adolf Loos, hade raka snarare än sväng-
da ben. Och på det moderna Café de l’Europe (idag Café 
Europa) infördes spegelväggar för att förbättra ljusförhål-
landena och öka känslan av rymd, men från taket hängde 
präktiga gamla kristallkronor.

Palatschinken och Gugelhupf

Kaffet är naturligtvis huvudsaken på ett kafé. Äldre tiders 
litterära stamgäster brydde sig inte alltid så mycket om hur 
det smakade, det räckte att koppen utgjorde en billig biljett 
till umgänge eller skrivro. Den underbara doften från ny-
rostat kaffe – det gjordes två gånger om dagen på de stora 
etablissemangen – är däremot ett återkommande inslag 
i kärleksfulla beskrivningar av kafémiljön.

Den wienska traditionen att tillsätta mjölk eller visp-
grädde kan från början ha haft att göra med att mildra vad 
som uppfattades som kaffets beska smak. Idag är mjölken 
en omistlig del av wienerkaffet, och även vi som annars 
dricker så svart kaffe som möjligt lär oss snart att uppskat-
ta de tjugo nyanserna av brunt. Mjölken blandas i kaffet av 
personalen, sällan av gästen. Alla grader har sin beteck-
ning: en Kapuziner innehåller bara några droppar mjölk, 
en Franziskaner är ljusare och har vispgrädde och lite ka-
kao ovanpå. Namnen påminner om färgen på munkord-
narnas kåpor.

En annan gammal vana, som delvis finns kvar, är att 
späda kaffet med antingen varmt eller kallt vatten till ein 
Verlängerter. Kanske stod kannorna förr i tiden länge och 
värmdes så att kaffet kunde bli både beskt och kokhett, 
kanske är det bara smaken som förändrats över tid. Idag 
undviker jag och de flesta andra att tillsätta vatten. Och 
vår nutida nyfikenhet på var och hur kaffet är odlat till-
fredsställs än så länge inte på de äldre kaféerna i Wien. Där 
är kaffe helt enkelt kaffe, som det alltid har varit. Utanför 
cent rum, där kaféerna plötsligt heter sådant som Das Mo-
ped eller Pure Living Bakery, är situationen en annan, och 
den noggrannheten lär sprida sig.

I Wien är man heller inte främmande för att hälla rom, 
konjak eller likörer i sitt kaffe. Sprit serveras naturligtvis 
också separat, aprikos- och plommonbrännviner (Barack 
Pálinka respektive Slivovitz) hör till de centraleuropeiska 
specialiteter som faktiskt fungerar väl tillsammans med 
kaffe. Men det är roligt att pröva en centraleuropeisk kaf-
fekask: en Maria Theresia (namnet efter den berömda kej-
sarinnan) ska innehålla aprikoslikör och är typiskt wiensk. 
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Mängden kaffevarianter är överhuvudtaget fascinerande, 
och turisten kan gott släppa sin eventuella snobbinställ-
ning och testa en Einspänner eller en Fiaker. Namnen säger 
om igen något om traditionens styrka, de är hämtade från 
olika ekipage på hästdroskornas tid.

Till kaffet åt man inte bara bakverk, även om det är kon-
ditorivaror som Wien blivit berömt för. Behövde man nå-
got stadigare serverades kallskuret som salami, rostbiff el-
ler skinka. Ville man ha något varmt kunde man beställa 
vad som även i Wien kallas Ham and Eggs. Ägg serverades 
annars gärna som Ei im Glas, ägg i glas, i princip ett ägg 
kokt i vattenbad med exempelvis lök och potatis. Kaféerna 
var från början inga matställen och menyn kunde vara rätt 
begränsad. Men en fin novell av Stefan Zweig berättar om 
en stamgäst på ett enkelt kafé som fick sina måltider häm-
tade från en närbelägen restaurang. Så slapp han lämna ka-
féet och riskerade inte att missa någon kund som sökte upp 
honom för att sälja eller köpa de antikvariska böcker som 
var hans lilla födkrok.

 Sötsakerna då! Mest berömd utomlands har sachertår-
tan blivit, och liksom vad gäller wienerschnitzeln finns 
flera receptvarianter som alla hävdas vara den mest ur-
sprungliga. Äkta aprikossylt är i alla händelser en nöd-
vändig ingrediens och ger en fin smakbrytning mot den 
mörka chokladen. Billigare lösningar bör undvikas: jag 
satt en gång under studentåren på en stor middag då en 
förbryllad tystnad sänkte sig över borden när kaffet och 
sachertårtan serverats. Så sa plötsligt en vän till mig, som 
har goda smaklökar men inte vett att hålla tyst, högt och 
tydligt: ”Men den smakar ju ansjovis!” Allas ansikten sken 
upp: Just det! Det var den märkliga effekt som den enkla 

Kleines Café.
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aprikosmarmeladen, som säkert huvudsakligen bestod av 
äppelmos och syntetiska smakämnen, hade åstadkommit. 
Nå, det unga nygifta värdparet hade nog gärna sluppit det 
gastronomiska expertutlåtandet.

En annan, rent wiensk specialitet är Gugelhupf, en kom-
pakt sockerkaka gräddad i rund, ganska hög räfflad form 
och antingen pudrad med florsocker eller täckt med cho-
kladglasyr. Rosenvatten och mandelspån är vanliga ingre-
dienser. Kakan är mäktig men ingen läckerhet – man för-
står att fattiga artister stod sig ett bra tag på en kaffe och ett 
par skivor. Det märkliga namnet – Gugel betyder mössa, 
Hupf hopp, skutt – är belagt sedan medeltiden och har inte 
fått någon ordentlig etymologisk förklaring utöver den up-
penbara att den höga kakan liknar en hatt eller mössa när 
den stjälpts upp.

I Wien är crêpes också tyngre och mer mättande än de 
franska. De pudras med flor- eller vaniljsocker och inne-
håller på typiskt centraleuropeiskt vis körsbärs-, plommon- 
 eller aprikossylt. Men choklad, nötkräm, torkad frukt, 
kvarg, kokosflingor och vallmofrön kan också förekomma. 
Samlingsnamnet är Palatschinke, vilket har förvirrat åtskil-
liga turister som förväntat sig kallskuren skinka.

Många resenärer och kaféentusiaster drömmer om att 
det ska innebära ett steg bakåt i tiden att kliva in genom 
dörrarna till ett wienerkafé. Men tidsresan har sin baksida. 
I Sverige talar vi inte längre om en chokladboll som något 
annat än en chokladboll, och det är lätt att studsa till in-
för desserten Mohr im Hemd på en wiensk meny. Jag har 
sett motsvarigheter i svenska receptböcker från 1950-talet, 
där heter rätten ”neger i skjorta” och är en med vispgrädde 
dekorerad chokladmousse. I Wien har man diskuterat om 

den julpuddingsliknande desserten inte borde döpas om 
till Schokokuchen mit Schlag, alltså chokladkaka med visp-
grädde, men än så länge dröjer namnet kvar. I Wien vårdas 
alla traditioner.

Romantik och verklighet

Wien har många slags kaféer, men de tycks alla ha det ge-
mensamt att de är just wienerkaféer: trevliga, vänliga, med 
plats för alla. ”Här är Gemütlichkeit det typiska”, säger Ma-
ria Seisenbacher, ”Gemüt är viktigare än Geschäft.” Trivsel 
snarare än kommers! Vi strosar från det traditionella Café 
Rüdigerhof, där hon och hennes vänner ur den yngre för-
fattar- och konstnärsgenerationen trivs, ned mot det po-
pulära Naschmarkt, vilket ungefär betyder snaskmarknad 
men där matvaror och kryddor från hela världen, kläder 
och souvenirer säljs. Samtiden och historien finns sida 
vid sida, Naschmarkt är en gammal handelsplats där det 
Öster rike som ibland kan förefalla provinsiellt helt obesvä-
rat blir internationellt.

Också som tillfällig besökare känner jag mig välkommen 
och trivs lika bra på de gamla kaféerna som på de nyare, 
vare sig de sedan är moderna eller ansluter till en traditio-
nell stil. Central och Demel lockar med sina flotta salar och 
exklusiva egna konditorivaror, men Hawelka eller Kleines 
Café kan vid andra tider på dygnet och i annan sinnes-
stämning vara de bästa ställen jag kan tänka mig att slå mig 
ned på med en grosser Brauner för att prata och umgås, läsa 
eller bara låta tankarna vandra.

Den wienska kafékulturen omges av ett romantiskt skim-
mer. Turistens fantasier kan gälla den eleganta miljön, den 
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oklanderligt artiga betjäningen, de läckra bakverken – eller 
också de upprörda diskussionerna, de flammande överty-
gelserna, de hetsiga bråken och sentimentala försoningar-
na som pågår långt in på natten. En tredje ser sig själv med 
penna och anteckningsblock (ja, en laptop eller Ipad går 
också) ensam vid ett hörnbord med en slät kopp kaffe som 
kallnar medan geniala diktrader lyser upp papperet eller 
skärmen.

Det förvånande, när man läser ett antal av de många 
kaféskildringarna från Wien, är att så många författare 
ironiserar eller ondgör sig över kafélivet. Det gäller den 
klassiska perioden lika väl som nutiden: Thomas Bern-
hard avskydde kaféer men kunde inte låta bli att gå dit, 
och Nobelpristagaren Elfriede Jelinek håller sig närmast 
demonstrativt borta. Om och om igen återkommer för-
bannelserna över förspilld tid, bortslösade pengar, förlo-
rad ungdom. Säkert var det så att kafémiljön långt ifrån 
alltid rymde vad besökarna hade hoppats av inspiration, 
spänning och erotik. Att sitta på kafé kunde också vara ett 
sätt att skjuta upp skrivandet eller rent av slippa det. Och 
de som verkligen fick mycket skrivet, som Karl Kraus, lyfte 
sällan in bruset omkring sig, det som ändå fungerade som 
inspiration, i sina texter. 

Kafélitteraturen från Wien, Budapest, Prag, München 
och Berlin består huvudsakligen av korta texter: noveller, 
kåserier, enskilda dikter. Där dominerar – inte minst bland 
Wienförfattarna – ett drag av melankoli. Kontrasten mel-
lan tidens obevekliga gång och kaféets till synes oföränder-
liga interiör blir ett underliggande huvudtema. Livligast 
och kanske mest kongenialt framstår miljön i dramatiserad 
form. Första akten av Arthur Schnitzlers pjäs Das Wort, 

Ordet, rymmer strindbergskt eller varför inte norénskt gif-
tiga och avslöjande scener mellan stamgästerna och de till-
fälliga besökarna på ett större kafé. Här frodas uppblåsthet, 
avundsjuka, konkurrens och konspirationer, alltmedan de 
prostituerade kvinnor som med innehavarens goda min-
ne har kaféet som arbetsplats cirkulerar mellan grupperna. 
Frågan är om dessa flickor inte är de mest renhjärtade i 
hela sällskapet.

Schnitzler skrev på sin pjäs från 1904 men lyckades ald-
rig slutföra den. Så sent som 1927, fyra år före sin död, gjor-
de han en sista stor omarbetning. Det är en händelse som 
ser ut som en tanke att det skulle vara så svårt att fullborda 
ett större verk om kafélivet, men den politiska utveckling-
en hade snart nog gjort det än mer omöjligt.

Den klassiska kafékulturen utvecklades genom många 
samhällsomvälvningar. Den följde oberört med in i indust-
rialismen, den överlevde märkligt nog första världskriget 
och det österrikisk-ungerska rikets sammanbrott, och den 
kunde anamma den nya tiden i sina rökfyllda rum. Men 
eftersom den hade tolerans och fritt meningsutbyte som en 
av sina hörnstenar kunde den inte existera annat än som en 
skugga av sig själv under nazismen.

Efter andra världskriget tog det lång tid för kafélivet att 
hämta sig. Wien var, som filmer som Den tredje mannen 
(1949) visar, delat i fyra ockuperade zoner. Staden var fattig 
och sliten och om de små förstadskaféerna kunde erbjuda 
tröst gick det inte att hålla liv i de stora etablissemangen. 
Café Central stängde och öppnade inte igen förrän 1975, 
nu i första hand inriktat på att locka turister. Café Her-
renhof övertog dess roll som litterärt kafé, samman med 
Café Hawelka, och klarade sig fram till 2006. Ett nytt Café 
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Griensteidl öppnade 1990, efter att inte ha existerat på när-
mare hundra år, men fick stänga sommaren 2017 på grund 
av hyreshöjningar.

Men många kaféer finns kvar, och vid sidan av de tra-
ditionella ställena växer nya, mindre fram som erbjuder 
vegetariska rätter, laktosfri mjölk och glutenfritt bröd. Det 
var omöjligt att släpa med sig en gammal skrivmaskin till 
kaféet, och journalisterna och kåsörerna försvann som 
stamgäster på 1950-talet, men att sitta och studera och ar-
beta med hjälp av dator och mobil går utmärkt.

Om något lägger hinder i vägen för ett modernt kaféliv 
är det snarare tidsandan. Mera specifikt vår egen tids-
uppfattning: vår värld är inte det lugna flöde som Stefan 
Zweig skildrade i sin berömda självbiografi Världen av i går 
(1942), en bok som fått en märklig renässans på 2010-talet. 
Vår tid är uppsplittrad i mindre enheter, vår stressfaktor 
är högre, vårt kontrollbehov större. Detta gäller oss nord-
européer: Wiens innevånare, som växt upp med stadens 
kafékultur, verkar ta allting lugnare.

Följaktligen blir kaféet för oss en dröm om en annan tid 
och ett annat sätt att leva, som vi i någon mån förverkli-
gar när vi kommer till Wien som turister. Vi är beredda att 
betala bra för att under en timme föreställa oss att så här 
skulle vår tillvaro kunna se ut. Varje dag skulle vi kunna gå 
till kaféet, studera människorna, göra anteckningar, bygga 
en romanintrig eller ett filosofiskt system. Så ber vi att få 
notan – Können wir zahlen, bitte! – och hastar vidare för att 
inte missa någon sevärdhet under weekendresan.

Men det är inte det sämsta, inte alls, att på detta sätt kun-
na uppfylla resenärers romantiska drömmar. Så mycket av 
våra tankar och de halvoffentliga yttranden och inlägg vi 

gör på sociala medier upptas av frågor om identitet och 
självkänsla. Under en timme på kaféet kanske insikten 
snuddar vid oss att våra liv också har en social dimension, 
att vi ingår i ett större mänskligt och historiskt samman-
hang. Det är i så fall mycket värt.

JONAS ELLERSTRÖM är författare, översättare, kulturjournalist och 
förläggare. Redaktionschefen på Karavan förlag har berättat att hon 
under sin första resa till Wien oförmodat träffade honom på Café Euro-
pa. Han satt i rummet längst in och läste en tidning. Själv har han bara 
vaga minnen av mötet. Det kan bero på att han suttit ganska mycket 
på olika kaféer i Europa, oftast med en bok eller ett antecknings-
block. Han har utöver diktsamlingar och essäböcker gett ut ett häfte 
reseskisser från England, Antecknat i Albion, och en mindre bok om 
en resa genom södra och östra USA, Intryck från Amerika (båda 2013). 
Wien, med sin blandning av tradition och nytänkande, solid konserva-
tism och desperat upprorslust, affärsmässig rationalitet och dunkelt 
undermedvetna impulser, har alltid fascinerat honom. Att bosätta sig  
i staden kunde dock, misstänker han, vara som att beställa in en alltför 
stor bit sachertårta. 
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Café Central. Herrengasse 14, norra innerstaden. Wiens idag mest 
berömda kafé, grundat 1876. På eftermiddagarna blir det kö, men bor-
den är många och väntetiden inte lång. Turistställe, visst, men ingen 
turistfälla. Ståtlig lokal, fantastiska egna bakverk, god mat, levande 
pianomusik på kvällarna. Vill man äta lika eleganta bakelser och få lika 
gott kaffe, men sitta mer bland wienare, går man till Café Demel på 
Kohlmarkt 14, ett snäpp närmare centrum. 

Café Hawelka. Dorotheergasse 6, innerstaden. Motpolen till Central, 
grundat 1939: liten, enkel lokal, rustik inredning, ingen meny – man 
dricker kaffe och äter antingen Topfenstrudel (med färskost), Apfel-
strudel eller Sachertorte. Oerhört trevligt och genuint, en fantastisk 
stämning sitter i de mörkbruna väggarna. Kaffee Alt Wien på Bäcker
strasse 9, innerstaden, är ett fint liknande ställe.

Café Prückel. Stubenring 24, östra innerstaden. År 1904 satt poeten 
Vilhelm Ekelund på det alldeles nya kaféet och skrev om den stora 
platanen på den öppna platsen utanför, som han tyckte liknade den 
grekiske dramatikern Sofokles. Prückel, numera i 1950-talsstil, gjorde 
bort sig för ett par år sedan när man avvisade ett lesbiskt par, men 
börjar få tillbaka sitt goda rykte. Fint att sitta utanför om kvällarna och 
dricka Grüner Veltliner, det vita österrikiska vinet.

Kleines Café. Franziskanerplatz 3, innerstaden. Fint undanskymt i 
Wiens 1700talskvarter ligger den här lilla kafépärlan: traditionell stil 
men ett nytt, hippt ställe. Bra tidningssortiment, huvudsakligen eng-
elsk och tysk press. Askfat på borden, foto av den utmanande perfor-
mancekonstnären Valie Export på väggen, Iggy Pop på skivspelaren.

Café Frauenhuber. Himmelpfortgasse 6, innerstaden. Wiens äldsta 
kaffehus, idag lika mycket restaurang som kafé. Mozart lär ha spelat 
piano här och Beethoven varit flitig gäst. Sober, vänlig, traditionell stil. 

  ETT URVAL KAFÉER I WIEN

Fiskrätter som rökt forell eller abborrfilé och en sallad därtill är ofta 
att föredra framför de tunga österrikiska kötträtterna, serverade med 
polenta eller Knödeln.

Café Terrasse im Hundertwasserhaus. Kegelgasse 38, Landstrasse. 
Ubahn Mitte. Det färgglada bostadshus som ritades på 1980talet 
av den visionäre konstnären och arkitekten Friedrich (Friedensreich) 
Hundertwasser är annars inte öppet för besökare, men ses fint från 
gathörnet. Det enkla kaféet en halvtrappa upp är finfint att sitta  
och titta på folk från. Missa inte Hundertwassermuseet KunstHaus  
på närbelägna Unter Weissgerberstrasse 13, som har ett mer ambi-
tiöst kafé.

Café Aïda. Singerstrasse 1, innerstaden. Kedjan Aïdas huvudkafé, 
som går i 1950-talsstil och har neonrosa som dominerande färg (även 
personalens kläder är rosa). Fin vy över det brusande gatulivet i Wiens 
absoluta centrum, och kontrasten mot den traditionella wienerkafé
stilen kan behövas, men mat, bakverk och service är inte mer än 
medelmåttiga.

Café Rüdigerhof. Hamburgerstrasse 20, Rudolfsheim, U-bahn 
Pilgramgasse. Ett enkelt och nästan oförändrat jugendkafé som är 
populärt bland de yngre i det vitala västra Wien. Ligger nära den 
multikulturella Naschmarkt, som måste besökas (på Linke Wienzeile 
utmed östra sidan av matmarknaden ligger regnbågskaféet Savoy). 
På Rüdigerhof sitter författare, designers och konsthantverkare på 
kvällarna och dricker vin och öl; på dagarna lånar en stillsam äldre 
publik schack- och backgammonbräden och sitter i timmar över en 
god kopp kaffe. Kakorna, för en gångs skull inte bakade på plats, är 
dock inget att rekommendera. I ytterområdena, framför allt i femtonde 
distriktet, ligger också den nya typen av hipsterkaféer i internationell 
stil med biodynamiskt odlat kaffe och mindre grädde på bakverken.


