Christiane blev kär i Sverige
Hon är både förvånad och glad över nomineringen till Ekogalan 2016. Christiane Edberg, grundaren
och ägaren av bageriet Cum Pane, trodde inte att det lokala bageriet gjort sådant avtryck.
Ute är det många minusgrader, men inne i det ljusa bageriet på Kobbarnas väg i Olskroken är det
varmt och skönt. Bagaren Anders Fredriksson står och lägger fyllning i semlor när Christiane Edberg
hälsar välkommen. Just öppenheten mellan bageriet och affären i lokalen är en av anledningarna till
att det blev ett andra bageri för Cum Pane för ett år sedan. Christiane Edberg och hennes man,
bagaren Robin Edberg, öppnade sitt första bageri vid Mariaplan i Majorna 2008.
Christiane Edberg är född i närheten av Köln i Tyskland och åkte till Stockholm som barnflicka efter
studenten. När det året var slut ville hon stanna i Sverige. Hon hade blivit kär i landet och i språket.
– Svenskan är ett demokratiskt språk. Det delar inte upp människor i olika samhällsklasser som
tyskan gör. Jag tycker också att det är ett mer kärleksfullt språk. Jag känner mig mer bekväm med att
tala svenska med mina barn än tyska, säger hon.
Hon återvände ändå till Tyskland för att studera. Två år företagsekonomi blev det innan hon en dag
kände att det var nog.
– Jag stod och strök och tänkte ”vad skulle göra att jag klev ur sängen med glädje på morgonen?”
Svaret kom direkt: skandinaviska språk och litteratur. Hon drog ur sladden på strykjärnet, satte sig på
cykeln till universitetet och skrev in sig. Det var via de studierna hon sedan kom till Sverige som 24åring. Och hon blev kvar.
– Ja, igår var det faktiskt exakt fjorton år sedan jag kom hit, säger hon.
Christiane berättar att hon tycker att Sverige är ett bättre land att vara kvinna, mamma och barn i än
vad Tyskland är.
– Det var väl inget jag tänkte på när jag som 19-åring ville stanna. Då var det väl mer intuitivt, men nu
känner jag verkligen att det är så.
Kärleken till Sverige var stor och hon trivdes bra, men det var en sak som inte alls föll henne i
smaken. Brödet. Det var för sött och för tråkigt och inte alls som de tyska surdegsbröden hon var
uppvuxen med.
Andra året i Sverige träffade hon bagaren Robin. De är nu gifta och bor i ett hus på Brännö med sina
två gemensamma barn. I familjen finns även Robins två barn sedan tidigare.

Robin, som varit bagare sedan han var 15 år, drömde om att ha ett eget bageri. Det gemensamma
projektet inleddes med att Christiane läste en två-årig utbildning inom kvalitets- och miljöledning.
Tanken var att hon med sin bakgrund inom ekonomi och miljö skulle hjälpa Robin i uppstarten. Men
det blev något annat.
– Jag märkte att jag tycker om att driva bageriet. Vi blir aldrig färdiga. Det är roligt att leda ett företag
genom förändringar, säger hon.
Christianes tankar om miljö och hållbarhet genomsyrar hela verksamheten, liksom vikten av
mathantverket. Hon sitter också i styrgruppen för Eldrimner, ett nationellt centrum för mathantverk.
Bageriet Cum Pane har enligt Christiane mer gemensamt med ett gårdsmejeri än ett annat bageri
”längre ner på gatan”. Alla råvaror är ekologiska och de strävar efter att ha korta transporter. Bönder
har vågat sig på ekologisk odling av gamla sädesslag, för de vet att det redan är sålt till Cum Pane. På

det sättet tycker Christiane att de också gör en kulturgärning. Nomineringen till Ekogalan kom som
en överraskning.
– Att de vet att vi finns och tycker att det vi gör är bra, det är lite wow-känsla. Det är så roligt för det
är mina värderingar som präglar verksamheten. Vi gör detta tillsammans och min man har, med all
rätt, fått mycket uppmärksamhet som bagare. Denna nominering syftar på det vi gör båda två.
Att driva två bagerier, engagera sig i mathantverk och ha två små barn gör att det ibland behövs en
paus.
– Då går jag en långpromenad till Galterö-huvud. Det ska helst vara så blåsigt att jag inte hör var jag
tänker. Det är avkoppling för mig, säger Christiane.
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