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Stockholms nattliv är koloniserat. Vi har besökt
de klubbar, pubar och hak som utgör provinsernas
förlängda arm in i storstaden.
text: STEFAN WESTRIN foto: EMELIE ASPLUND

Hem till byn
Lördag kväll, Sjöhästen, Hornstull

Sjöhästen på Långholmsgatan kör sin lördagsklubb King Kong. Garderoben är gratis, frivillig
och på egen risk. En hemmabränd skiva säljs billigt i entrén med alla de popband som har spelat på klubbens lilla scen. Det är varmt. Det är
mycket folk och levande ljus. Daniel Östborg har
tagit av sig skinnjackan och lagt den bredvid sig
på soﬀan.
Den här kvällen blir Daniel oﬃciell rekordhållare i antal Club King Kong-besök. Han har
varit här alla gånger utom en. Club King Kongs
drivande kraft, Micke Andersson kommer från
Sala. Daniel kommer också från Sala. Det gör
också hela kompisgänget som sitter runt bordet.
Club King Kong är ett Salaställe. Inte så att

några andra skulle exkluderas från klubben.
Man skulle nog inte ens märka det om man inte
visste. Men är man själv från Sala så lär man bli
varse. Varje kväll kommer det nya Salabor. Daniel skulle nog inte ens gått hit om det inte vore
för Salaanknytningen.
– Nja, det är ju en trevlig klubb också, helt
oavsett det. Men det ﬁnns ju massor av såna här
indieklubbar runt om i stan som säkert också är
trevliga. Men dem har man ju inte varit på.
inget man tänker på, men Stockholms nattliv är försiktigt koloniserat. Fråga
en Halmstadsbo var Halmstadsbor går ut, och
många kommer att svara Hotellet på Östermalm.
Enligt personalen på Hotellet knyts kontakterna
DET ÄR KANSKE

till stor del under tennisveckan i Båstad. Då är
också Hotellets personal nere på västkusten.
Och har du en kompis från västra Skåne är
chansen hyfsat stor att du kommer att hitta honom eller henne på Oxid Bar på Birger Jarlsgatan en vanlig torsdagskväll. Mega Hüber är den
enda stockholmaren i personalen på Oxid. Hon
säger att hon blivit expert på västskånska dialekter under den tid hon jobbat i baren. Förmodligen är det ingen slump att barens ägare kommer
från Skånes nordvästra hörn. Sådana samband
mellan krogens ägares och gästers hemorter är
legio.
Sen ﬁnns det de mer organiserade sällskapen.
Daniel Scandurra administrerar en mejlinglista
med 180 Hudiksvallsbor i Stockholmsexil. Satt 

Häng från Hudik. Man börjar
i restaurangen, mellanlandar
i baren och slutar på dansgolvet. Precis som hemma.

Socialat nätverkande gävlebor.
Finnes på El Mundo.
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King Kong på Sjöhästen. Micke
Anderssons klubb ﬁnns där för
dig från Sala.

i relation till vilken liten ort Hudiksvall är så är
siﬀran rätt imponerande. Första fredagen i varje
månad bjuds alla dessa Hudiksvallsbor in till
Hudikfesten. Den hålls alltid på samma ställe:
den ädelträsobra resturangen Undici. Så har det
varit sedan fyra år tillbaka.
Fotbollsspelaren Tomas Brolin äger Undici
och kommer själv från Hudiksvall. Han tyckte
att det lät förträﬄigt när Daniel presenterade
idén om en Hudikkväll varje månad på hans
ställe. Han hade själv funderat i samma banor,
men inte kommit sig för. Han ville göra något
extra för Hudikborna. Varje Hudikfest ser han
till att det ﬁnns något litet, ett jippo, en drink eller en bit mat för folket hemifrån. Sen är krogen
öppen precis som vanligt för alla andra så helt
internt blir det inte, men just det där lilla extra
är det bara Hudikborna på Daniels mejlinglista
som får ta del av. Senast var det vårpremiär för
uteserveringen med en liten drink.
Daniel har till och med varit med om att folk
kommer på besök från Hudiksvall för att gå på
Hudikfesten på Undici. Detsamma har Micke
Andersson – Salabor som kommer till Stockholm för att gå på Club King Kong. Både Micke
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och Daniel har också skapat hemortsﬁlialer för
sina fester på somrar och hemvändarhelger, så
Hudikfesten har körts på en krog hemma i Hudiksvall, och Club King Kong har körts i Sala.
Torsdag kväll, After, Gamla stan

Det är småkallt i luften, men inte värre än att
resturang After håller sina stora fönster vidöppna. Där inne är det fortfarande varmt. Hela
bussen med tillresta Malmöfans var just här och
värmde inför bortamatchen mot Djurgården.
Nu har de just packat in sig igen och åkt mot Stadion. Kvar sitter spridda klungor av himmelsblå
matchtröjor och halsdukar, många av dem på
skåningar som bott i Stockholm sedan många år.
De vet exakt hur traﬁken går, vet när de måste
åka för att komma i tid till matchen och kan kosta på sig att softa med en stöl till.
Magnus Jönsson berättar att After är Malmö
FF:s fans oﬃciella ställe i Stockholm. När matcherna inte spelas i närheten, som i kväll, träﬀas
man här och kollar på MFF-matcher på storbilds-tv. Man skulle kunna bli lurad av Magnus
Jönssons sjungande sydskånska. Men han har
bott här i tio år. Magnus Jönsson sitter vid ett

litet runt stålbord på uteserveringen och verkar
själv nästan smått rörd av det han konstaterar:
– Stockholm är så pass stort att det ﬁnns ett
ställe just för Malmösupportrar här.
Så ropar han, för att överrösta tunnelbanetåget
som dunkar förbi över vattnet mot Slussen:
– Och vi är många som bor här.
pinuppor och
ormar i sprit. Inredningen på Bröderna Olssons
Garlic & Shots skulle kanske kunna karaktäriseras som maximalistisk. Den är ett envist plotter
av framför allt amerikanska kuriosa. Bland detta
ﬁnns ett par vapensköldar med det småländska
armborstet. Och i rökrummet hänger ett inramat citat i gammal frakturstil: ”Inför vår herre
är vi alla smålänningar.” Det har personalen fått
skruva fast. Många har försökt sno med sig det
hem.
Erik Lamaz i baren har rockabillyfett bakåtstruket hår och visar oss en av rariteterna i
restaurangens källarplan. Det är en gammal
järnvägsskylt från Vislanda, en liten ort mellan
Ljungby och Växjö i Småland. Han visar också
de nötta gamla kyrkbänkarna från Vislanda
BP-PUMPAR, BOOTS, MOTORCYKLAR,
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Hål i väggen. Är man från Gävle så
är man. Johan Hörberg serverar på
El Mundos restaurangdel Matkultur.

Before match på After. Om man vill
prata skånska, om man vill dricka öl.

kyrka som ägarbröderna köpt och ställt här, i en
restaurang på Folkungagatan. Han säger:
– När folk från Småland kommer upp till
Stockholm är det hit de går. De vet att alla andra
smålänningar är här.
Samma torsdag, El Mundo, Erstagatan

Tomas, Evelina, Helen, Jocke, Linus och Elin har
hängt ihop åtminstone sen tiden på Vasaskolan i
Gävle. En del av dem har känt varandra sen dagis. Nu har de hamnat på olika sidor om bardisken på El Mundo.
Mitt på den bardisken står en vit ängel i renässansstil, dryga metern hög, med ett band av
plastrosor runt halsen. Längs väggarna samsas
jazzalbum, mexikanska ﬁlmaﬃscher från sextiotalet, katolsk kitsch och olivreklam. Jocke Forsgren menar att själva stället egentligen är så lite
Gävle det kan bli. Men ett Gävleställe är det.
Nu sitter de och pratar om sociala nätverk.
Evelina Skoog säger att man slutar ju inte tycka
om de människor som man tycker om och som är
från Gävle bara för att man ﬂyttar till Stockholm.
Vilket ju låter rimligt. Men någonting i detta kan
också verka paradoxalt: ﬂyttar man inte ofta just

för att komma bort från den där småstadskänslan, för att vinna en ny sorts social frihet?
Visst, säger Evelina, men den hårda kärnan i
ens sociala nätverk är stark, och det är skönt att
känna att man hela tiden kan falla tillbaka på
den. Helen Åberg fyller i:
– Dels är det alltid tryggt att ha några man
känner, dels är det svårt att knyta nya kontakter
om man inte har gamla att bygga på.
Det som händer i början är att man knyter andra från samma stad närmare sig. När två personer från Gävle som inte ens hejat på varandra i
hemstaden träﬀas på El Mundo så har de plötsligt
någonting mer gemensamt. Alla vet vad gatorna
heter därhemma. Alla vet vart de leder. Alla vet
vem den där elaka läraren är, den där leende pundaren, den där arga mannen på badhuset. Och
medan man sitter och minns på Erstagatan fortsätter livet som vanligt därhemma.
Jocke konstaterar:
– Numera känner man väl nästan ﬂer på El
Mundo än man känner i Gävle.
STEFAN WESTRIN
EMELIE ASPLUND

HÄR ÄR DU OCKSÅ HEMMA

Skelleftebor
Globe Hotel, Arenaslingan 7
Tel: 08-686 63 00
Kalmarbor
August, Folkungagatan 59
Tel: 08-644 87 00
Unga Östermalmsbor
New Peking City, Nybrogatan 31
Tel: 08-667 79 00
Pitebor
Krönet, Götgatan 15
Tel: 08-640 08 20
Halmstadbor
Lemon, Scheelegatan 8
Tel: 08-650 17 78
Skövdebor
Saddle & Sabre, Tegnérgatan 9
Tel: 08-20 30 34

Vet du några ﬂer samlingsplatser för
folk i förskingringen? Melja oss!
www.pastan.se

pastan@dn.se (text)
emelie.asplund@dn.se (foto)
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