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Bartender? 
aBsolut!
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Solen lySer genom caféfönStren när Mathin 
Lundgren kommer in med sin engelska Staffordshire 
Bullterriervalp, Ossi. 

– Tjenare, hur är läget? hojtar killen bakom disken.
Mathin är ofta här och känner personalen väl. Han 

beställer en cappuccino och sätter sig på en barstol 
med Ossi i famnen. Den lilla svarta kamphunden 
fogar sig snällt och tittar på utbudet av kakor några 
decimeter bort. 

– Han brukar inte vara intresserad av sötsaker men
vi får se, ler Mathin och klappar Ossi över ryggen.
Mathins vardag består av Ossi, jobbet som barchef 

på Restaurang 1900 och Kåken, plus det egna före-
taget Indiscreet med dryckesrelaterade events, kon-
sulttjänster och PR.  I två år har han jobbat på 1900/
Kåken. Tidigare var han med och startade baren på 
Pontus! Brunnsgatan, och innan dess jobbade han på 
Grodan, båda i Stockholm.

– Jag fick erbjudande om att komma till Kåken och 
det har varit skitkul, jag har fått göra en massa grejer. 
Vi var väldigt tidiga med gammaldags drinkar från 
förbudstiden, med mörka spritsorter som Bourbon 

I tävlingen ABSOLUT Invite utnämndes han till norra Europas 
bästa bartender. Till vardags är Mathin Lundgren barchef på 
Restaurang 1900 och bakfickan Kåken i Stockholm. 
text: Bianca Barck Foto: Linus petterson

,

och Rye. Det har även varit en internationell trend 
den senaste tiden. Vi jobbar ganska mycket med olika 
istyper, också det en inspiration från förr när isen 
levererades i stora block.

Det var efter att Mathin pluggat design och mana-
gement som han började jobba i bar.

– Jag märkte att det inte var mitt gebit att jobba 
på kontor. Men under min praktik gick jag på många 
events och började fundera över kvaliteten på mat 
och dryck. 

I februari vann Mathin ABSOLUT Invite, en täv-
ling för norra Europas 26 bästa bartendrar. Svåra teori-
frågor och praktiskt drinkblandande ingick.

– Man skulle visa att man kan hantera olika tekni-
ker och situationer. Det avgörande var att jag fick så 
höga poäng på mina drinkar. Min styrka som barten-
der är nog att jag är mångsidig och har en hög lägsta 
kvalitet.

Vad utmärker en bra bartender då?
– Mångsidighet, och att man är social och glad. 

Det handlar också mycket om fingertoppskänsla, att 
kunna läsa av gästen. Vill den bli underhållen eller 

– Min styrka som bar-
tender är nog att jag 
är mångsidig och har 
en hög lägsta kvalitet, 
säger absolut invite-
vinnaren Mathin.



74 allt om whisky  nummer 2 • 2011

på krogen

lämnad i fred? Det viktiga är att gästen alltid känner 
sig sedd, att man tittar på personen och nickar när de 
kommer in. Då brukar man vinna mycket.

När Mathin själv är gäst i en bar handlar mycket om 
atmosfär.

– Jag går hellre på ställen 
som skapar en stämning än till 
dem som lägger allt krut på 
den perfekta drinken. Din och 
min smakpalett är inte identis-
ka – då är sällskap och atmosfär 
viktigare. Jag vill hellre ha 

en ljudlig matsal än en tyst, hellre att man kan svara 
högt och glatt än att behöva gömma sig. Men när det 
kommer till bra drinkar så är rätt temperatur, fräscha 
ingredienser och ett glatt serverande några grundför-
utsättningar. 

Mathin gillar syrliga och fräscha drinkar, men det får 
inte gå till överdrift. Detsamma gäller spritstarka drin-
kar. Allt handlar om balans. Just på whiskyfronten är 
han i ärlighetens namn ganska ny, men drinkfavoriten 
är given:

– Whisky sour är alltid gott, det funkar till alla till-
fällen. Det intressanta med whisky tycker jag är hur 
själva lagringsprocessen och faten påverkar drycken. 
Jag har inte riktigt lärt mig att uppskatta denna ädla 
dryck fullt ut än men är på god väg.

Ossi börjar bli uttråkad och gnäller till. Mathin lyf-
ter över honom på en egen pall och klappar honom 
medan han pratar om drinktrender. Säger att det är 
många bartendrar som försöker lära sig mer om drin-
kens vetenskap, igen.

– Det var många bartendrar som slutade under för-
budstiden i USA och mycket yrkesstolthet gick tyvärr 
förlorad. Själv är jag lite svag för 40- och 50-talet. Och 
en trend som också finns i världen är exotiskt inspire-
rade »tiki« -drinkar, ofta med rom. Tänk att komma 
in på en bar med Hawaii-stämning i ett vinterkallt 
Stockholm. Det är kul med kontraster, när folk vågar 
tänka utanför gränserna. ■

» Det intressanta med whisky tycker 
jag är hur själva lagringsprocessen 
och faten påverkar drycken.«

perioden mellan 1920 och 1933 i USa kallas för-

budstiden. Då förbjöds all import, export, tillverk-

ning och försäljning av alkoholdrycker i landet för 

att minska alkoholkonsumtionen. lagen »national 

prohibition act« klubbades igenom 1920 och revs 

upp 1933 efter protester från en ny generation och 

effekterna av den illegala handel som utvecklats 

under förbudstiden. 

kåken och 1900 drivs av niklas ekstedt, även 

känd som »mat-niklas«.

White guide och Dn:s gulddrake nomine-

rade kåken och 1900-baren till årets Bar 2011. 

2010 vann kåken pris för Bästa barkoncept på 

restauranggalan, Bästa bar i Dn:s gulddrake och 

Bästa bar i nöjesguidens Stockholmspris.

Drinkarnas inspiration och hantverk på kåken 

kommer från tiden före förbudstiden i USa. I 1900-

baren blickar det svenska folkhemmet åt 50-talet: 

mer moget och cocktailmässigt, mer gin än bourbon. 

FörBudstiden, kåken och restaurang 1900

,


