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Nära Lilla Delsjöns strand, en bit upp 
i skogen ligger en oas i form av en röd 
stuga med gröna dörrar, omgiven av en 
vacker trädgård och sjöutsikt, där kaffe 
serveras med ”härbakta” kakor. Det 
anrika cafét Bertilssons stuga har öppnat 
igen efter sitt årliga sommaruppehåll, nu 
i regi av syskonen James och Amanda 
Berg. 

– Platsen kom till oss redan 2006 när 
vår mamma köpte det och drev cafét i 
många år, berättar Amanda Berg. 

Hon och hennes äldre bröder växte upp med 
platsen och sedan två år har Amanda tagit över 
och driver Bertilssons stuga. När en anställd 
slutade, behövde Amanda någon att driva 
verksamheten tillsammans med. Någon hon 
kunde lita på och kroka arm med. 

– Jag bestämde att det kunde vara kul att 
prova och befann mig i en lucka då det var 
läge, berättar James, Amandas äldsta bror och 
nu partner i företaget. 

De båda syskonen hade helt skilda erfaren-
heter då James gjort karriär i ett stort globalt 
bolag där han hade en chefsposition. Han 
hade kommit till en vändpunkt där han inte 
längre trivdes med sitt yrke och behövde göra 
en förändring. Det ledde till beslutet att börja 
jobba i cafét med Amanda. 

– Det var en stor skillnad att gå ”från möte 
till bulle”, säger James och Amanda skrattar. 
Från att ha jobbat i en stor organisation med 
mycket möten och anställda till att komma 
hit. Det är mycket som händer här också men 
en annan typ av mycket. Det var väldigt skönt 
men det tog sin tid att komma in i det, säger 
James. 

Den 17 augusti slog de upp dörrarna igen ef-
ter sommaruppehållet och arbetet med att be-
vara och forma Bertilssons stuga tillsammans 
har just börjat. Det är ett anrikt café och de 
flesta göteborgare känner till platsen. Gården 
har funnits sedan 1809 och drivits som serve-
ring sedan Pelle Bertilsson köpte den och flyt-
tade in med frun Astrid runt 1927. De hade en 
vid bekantskapskrets och hade ofta kaffegäster, 
vilket ledde till att en av stugorna gjordes om 
till serveringslokal. Pelle såg varje gäst som en 
personlig gäst och det har lagt grunden till den 
anda som lever kvar än idag. 

– Det är en mötesplats för både gamla och 
unga. Hit kommer folk som har varit här sen 
de var små, som är 90 år och de tar hit sina 
barn och barnbarn. Det blir så många led av 
besökare, vilket är jätteroligt, säger Amanda. 

Att bevara platsen och andan är viktigt, tror 
de. 

– Den som var här för 80 år sen ska kunna 
komma hit och känna igen sig. Det förändras 
så mycket överallt annars så här ska det vara 
som det alltid har varit. Sen har vi förnyat och 
förändrat men allt i Bertilsson stuga-andan, 
säger Amanda. 

Många recept är gamla och har hängt med 
länge. Den hemmagjorda apelsinsaften är 
gjord på samma recept som Pelle och Astrid 
skapade, det är nostalgi för många besökare. 
Bland bakverken finns klassiker som nöttop-
par, kardemummakaka, drömrulltårta, kär-
leksmums och knäckig smulpaj med bär eller 
äpple och kanel. En favorit är Sverigekakan, 
som är en typ av sockerkaka med flera lager 
vaniljkräm. 

– När någon i kön väljer Sverigekakan så 
händer det ofta att de som står efter i kön väl-
jer samma, den ser så god ut, säger James. 

Klassikerna varvas med nykomlingar som 
gör tillfälliga gästspel eller blir kvar på menyn. 
En signaturrätt som tillkom under deras mam-
mas tid är fisksoppan.

– Folk bryter nästan ihop i kassan när den är 
slut, vi gör otroligt mycket fisksoppa. Mamma 
har skapat den och receptet är hemligt. Den är 
gräddbaserad med färsk fisk i stora bitar, har 
ett djup i sig, lite go hetta i eftersmaken men 
passar ändå alla, berättar Amanda. 

Bland maträtterna finns även mackor, 
pajer och andra soppor. Amanda har nyligen 
komponerat en linssoppa som lär vara i klass 
med den fantastiska fisksoppan, säger de som 
provat. Allt lagas och bakas på plats i köket 
och bageriet i stugans bakre del. 

– Härbakt kallar vi det, säger Amanda. 
Det ordet står även på de handskrivna svarta 

menyskyltarna med vacker text i vitt. Det är 
Amanda själv som skriver dem, liksom hon 
har målat de små stenarna med tankeväckande 
budskap som ligger utplacerade här och var i 
trädgården. Vid stugans framsida välkomnas 
besökare av en varningsskylt med en illustre-
rad kaffekopp och tårtbit. ”Allt kommer att bli 
bra” står det under. 

– Texter med budskap kan träffa en väldigt 
starkt och många uppskattar och kommente-
rar dem, säger hon. Att skapa, dekorera och 
göra en fin miljö av platsen är Amanda bra på. 

Stugans insida är bevarad som Pelle och Ast-
rid har gjort den och minner om en gammal 
sportstuga med soffa längs väggarna, gamla 
fotografier speglar platsens historia och en 
vedspis som alltid är tänd under de kalla års-
tiderna. Ovanför soffan sitter mässingsskyltar 
med stamkunders namn på vissa ställen. 

– Det var mamma som satte upp dem och 
de stamkunderna sitter alltid på sina platser 
när de kommer. Men vem som helst får själv-
klart sitta där, säger Amanda och skrattar. 

Relationerna med stamkunderna är starka 
och personliga. 

– I dag var jag ledig men satt ändå och pra-
tade och drack kaffe med en stamkund. Det 
blir en livsstil och det är det jag tycker är kul 
med detta. Vi vill att folk ska komma hit och 
känna att de blir sedda och hörda. Att ta en 
promenad i skogen och en fika här kan vända 
en dålig dag för många och det vill vi bidra till. 
En varm god soppa, trevligt bemötande. Kän-
na att man blir lite omfamnad, säger James. 

Bertilssons stuga ligger på Delsjökärrvägen 
26. Öppettiderna är onsdag till fredag 11 – 16, 
lördag och söndag 11 – 17. 

Jennifer Hajdic

STUGSITTARE. Sedan den 17 augusti driver syskonen Amanda och James Bertilssons 
stuga tillsammans. Foto: Privat

Bertilssons Stuga.
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