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Puya Faghi

October 14, 2021

Intro

Dagens plugg är över och du törstar efter en bärs, men ack och ve s̊a är det
inte n̊agon pub öppen. Kanske är det s̊a att du till och med vill ha miljöombyte
men har inte degen för att sm̊adricka en 25cl Carlsberg för 64kr p̊a Sturehof.
Men att sitta p̊a en sunkbar kanske inte alltid är trevligt, tänk om en farbror
kanske kommer och snor ens pl̊anbok och pommes. Du önskar att du hade n̊an
som kunde knuffa dig i rätt riktning. Men s̊a plötsligt kommer du ih̊ag att
Qulturattachén och hans följe minutiöst har kontrollerat Stockholms sunkhak.
Tack vare detta gedigna arbete kommer du nu veta exakt var du behöver ta med
dig en extra toarulle för att underlätta eventuella besök p̊a mörka pubtoalet-
ter. Sätt dig ner, ta ett djupt andetag (alternativt en stor klunk) och njut, för
i denna upplaga recenserar Qulturattachén sunkbarerna p̊a Södermalms post-
glaciala landhöjningar.
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Resturang Wollmar

Stor stark: 54kr fick pungas ut för en dyr Falcon som enligt sällskapet ”Gör
det den ska”.

Utbud: Helt okej utbud p̊a öl, priset är dock för dyrt för v̊ara sm̊a stu-
dentpl̊anböcker. Väldigt fattigt utbud p̊a cider med ännu dyrare priser.

Raggningsfaktorn: P̊a Wollmar hittar du n̊agot för alla, du kan hitta allt
fr̊an unga hipsters till äldre farfäder.

Pommespris: Pommes saknas men de skryter stolt om sin stekta lax p̊a 149kr,
Qulturattachén tvivlar p̊a qualitén och h̊aller sig hellre till öl.

Toaskick: Barinspektör Wendel: ”Ofräsch! Lampan slockna och jag blev at-
tackerad av en insekt som ramla ner i mina kallingar.”

Handsprit: Nada

Atmosfär: Under sommarens varma dagar s̊a sitter majoriteten av besökarna
p̊a denna kvarterskrog vid uteserveringen medan personalen springer runt och
tar beställningar som flitiga arbetsbin. Medelkunden är en 30̊arig hipstrig
sm̊abarnspappa som minsann tycker det är skönt att kunna f̊a en sleepy bull-
dog för 70 kr när han tar en sväng runt kvarteret med barnvagnen. Slänger
man blicken inomhus mot baren ser man krogens vältränade tribaltatuerade
bartender och stammisar som suttit där s̊alänge att de nu tillhör inredningen.

Betyg: 4 tribaltatueringar av 10

Övrigt: Wollmar bjuder p̊a Mario Kart turneringar och mustiga Mauri har
sagt att Wollmar är ”Sveriges enda bar”.
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Baras Imperium

Stor stark: Ett glas Norrlands guld g̊ar för 49kr men sällskapet insisterar p̊a
att köpa ölen p̊a kanna, s̊a en 2L ölkanna köps in för 245kr.

Utbud: Ölutbudet är stort, men inget att skryta med d̊a det mestadels best̊ar
av pilsner i samma kvalité som Pripps bl̊a. För er ciderälskare ser det tyvärr
torrare ut d̊a endast en päroncider benämns i Baras meny p̊a A3-ark.

Raggningsfaktorn: Baras Imperium under denna måndagskväll best̊ar av
publik i 20-25 års spannet, tyvärr är alla här exklusivt med sina kompisgäng
och är inte speciellt pratglada.

Pommespris: Inga pommes här heller men är du riktigt hungrig s̊a kan du
tjacka en räkmacka för 189kr. Var bara säker p̊a att du f̊ar i dig tillräckligt
mycket sprit s̊a desinficeras räkorna i magen under kvällen.

Toaskick: Toaletternas mörka gotiska dekor gör det sv̊arare att se de nedkissade
toalettsätena. Den högra damtoaletten är inbjudande åt de sällskapsjuka d̊a du
har möjligheten att kissa med en kompis och h̊alla dess hand samtidigt.

Handsprit: Den enda spriten som hittas är bakom baren.

Atmosfär: De flesta kommer till Baras Imperium för dess uteservering. Denna
bjuder p̊a en mysig utomhusmiljö där de röda och orangea parasollen st̊ar som
en fin kontrast till fejkpalmerna, vars blad rigoröst ryckts bort av vacklande
gäster. Hit kommer man under sommaren för att ta n̊agra öl och sedan ta sig
vidare. Stannar du här allt för länge kommer du snabbt se varför alla vakter
g̊ar p̊a steroider d̊a det regelbundet slängs knytnävar åt alla vädersträck.

Stabilitet: Qulturattachéns stol vinglade mycket mer än honom, resterande
stolar i sällskapet var stabila medan bordet som de satt vid hade druckit ett
glas för mycket och försökte välta ut sällskapets dryck.

Betyg: 5 fejkpalmer av 10

Övrigt: Du vet inte riktigt vad för öl du f̊ar eftersom etiketterna p̊a glasen
varierar stort.
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Carmen

Stor stark: En given klassiker p̊a Carmen är ju självfallet en Karhu i halvliters-
flaska för 49 riksdaler, svider lite i fickan, men vad gör en inte för att leva in
i Carmens stämma. Ölen luktar godis enligt barinspektör Wendel, resterande
vid bordet h̊aller inte alls med.

Utbud: Karhu

Raggningsfaktor: I pandemitider är det tydligen bordsplacering p̊a Carmen.
Självgod kliver jag rakt in i stora rummet och spanar efter en plats, men blir
fort stoppad av hovmästaren och blir placerad i ett mörkt hörn intill baren.
Runt omkring oss ser vi Janne 50+ i tracksuit, ett och annat kvart i fem ragg
och damer som klär sig som om de fortfarande vore 15 fast de nu i själva verket
passerat b̊ade 30 och 40.

Pommespris: Inp̊a sm̊atimmarna inser du mitt i allt att din middag blivit
bortglömt och magen ekar tomt efter mat. Tur d̊a att restaurang Carmen erb-
juder burgare och pommes för ynka 79kr. Foodora finns om hemleverans önskas,
tyvärr erbjuds ingen Karhu i detta fall.

Toaskick: När jag tänker p̊a Carmen är deras toaletter änd̊a en del av helhetsin-
trycket. Barinspektör Villén: ”Sönderklottrade toaletter, toalettpoesi som jag
kallar det, passar perfekt som underh̊allning medans du sitter där och filosoferar.
När du sätter samt reser dig g̊ar den närliggande handtorken ig̊ang p̊a den allde-
les för lilla toaletten.” Kranarna har enbart kallvatten, kanske för att ruska upp
de gamla och trötta själarna som suttit där lite för m̊anga timmar?

Atmosfär: När du kliver in här känner du dig hemma, lite som att kliva in i
ditt egna vardagsrum. Ett högt surr av alla som pratar fyller lokalen, trappan
nedtill avstängd och den där tavlan som suttit p̊a väggen år ut och år in har
n̊agon klottrat ordet ‘rave’ p̊a. Tavlan jag själv vill ha i mitt vardagsrum. I
baren hittar du en äldre persisk man som tar emot din order lite obrydd, men
vad kan man egentligen förvänta sig här? Carmen är vad det är, och det är
precis det som gör Carmen till Carmen. Ingen bryr sig riktigt och det är bra
som det är.

Tassavtrycksmätaren: Lika m̊anga tassavtryck som Carmen har år p̊a nacken.

Betyg: 8 Karhu av 10
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Baras Backe

Stor stark: En Norrlands Guld för 39kr känns som ett överkomligt pris änd̊a.

Utbud: Barinspektör Weideskog blev bl̊ast i baren när han efterfr̊agade “en öl,
tack”. Rätta ordvalet är “er billigaste öl, tack!”. Mycket att välja p̊a precis som
baras andra ställen. Det klassiska valet för den nyblivna 18 åringen är självklart
Baras syltburk där du f̊ar välja mellan en stor syltburk fylld med antingen sur
eller med söt.

Raggningsfaktor: Utspridda sittplatser gör det kanske lättast att hitta n̊agon
när du st̊ar och väntar vid baren. Åldersgruppen verkar ligga runt 18-20 år.

Pommespris: 48kr, goda och heta!

Toaskick: 10/10. Fräscha, kanske för kvällen ännu är ung? Helkroppsspegeln
perfekt för att granska kaggen i förbifarten. Killarna klagar p̊a för f̊a handfat,
men tv̊al finns i alla fall!

Atmosfär: Kärleksfull och välinredd labyrint p̊a tre v̊aningar. Var man än g̊ar
verkar det finnas nya skrymslen att krypa in i. P̊a väggarna hänger Mona Lisa
och ett gäng hundar som spelar poker. När vi träder in p̊a Baras överlämnar en
överberusad gentleman sitt bord till oss, med sin dubbla ålder fr̊an resterande
i lokalen gör han tappert försök att bli vänner med v̊ara bordsgrannar. Efter
upprepade försök och nedslag fr̊an hans nyfunna kamrater blir de illa tvungna
att tillkalla personal och gentlemannen blir tvungen att avsluta sin kväll p̊a
denna bar.

Överv̊aning: varm och skön, speciellt p̊a vintern, lugnt.

Entréplan: Fancy, vilket f̊ar vissa i sällskapet att säga att det är det bästa
sunkhaket.

Källaren: väldigt bl̊att, inredningsdetaljer i koppar och av den dova doften
av urin kan man snabbt först̊a att du finner toaletten här.

Betyg: 6 trappor av 10
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Crazy Horse

Stor stark: Gränges för 49kr

Utbud: Utbudet denna m̊andagskväll var fattigt d̊a halva ölen p̊a fat var slut.
Cidern s̊ag bättre ut d̊a det fanns hela 4 sorters att välja p̊a!

Raggningsfaktorn: Baren kryllade av 18-̊aringar som var riktigt sugna p̊a
att ta ett sabbats̊ar, det enda som fattades var studentmössorna.

Toaskick: Den välanvända toaborsten och det urinstänkta golvet spred inte
bara en fin toaodör till borden utanför, de gjorde ocks̊a golvet s̊a klibbigt att
man trodde att man skulle bli en sko mindre innan man hann ta sig ut därifr̊an.
När du tvättar händerna inser du att det saknas tv̊al vid handfaten och du
försöker att röra s̊a lite som möjligt fram tills du lyckas ta dig till nästa bar.

Handsprit: En ensam flaska vid ing̊angen.

Atmosfär: Precis som sitt syskon p̊a sveavägen är Crazy Horse ett välkänt
sunkhak. I en salong inredd i (o)sann västernstil spelas Danza koduro och
Shakira p̊a omkring 108dB. Ljudet f̊ar det gamla droskhjulet som sitter upp-
satt p̊a väggen att nästa vibrera loss. Genom de stora fönstrena kan man se
förbipasserande stadsmänniskor som lunkar sig l̊angsamt ett steg närmare sin
resorb och sin säng medans det blinkande ljuset fr̊an musikbutiken p̊a andra
sidan gatan bländar dem i ögonen.

Tuggummi hittat under bordet: 8 st

Betyg: 5 hästar av 10

Övrigt: Barinspektörerna ritade varsin häst, Barinspektör Wendel uts̊ags fi-
nast.
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Hirschenkeller

Stor stark: 39 för en Gränges i glas

Utbud: Den unga bartendern berättar ivrigt om hirschens stora utbud av öl
(vilket inte imponerar) för att sedan se sm̊att sur ut när hela sällskapet beställer
den billigaste lagern. Ciderutbudet är precis som det som hittas p̊a andra sidan
väggen (Crazy Horse).

Raggningsfaktorn: Gästerna best̊ar av 20-30 åringar som alla sitter vid sina
egna bord, försöker du kommunicera med n̊agon i en grupp lär du bli h̊art ignor-
erad d̊a det (till synes) är strikt förbjudet att socialisera med människor utanför
ens egen klan.

Toaskick: Att förse toaletterna med toapapper anses b̊ade dyrt och onödigt
enligt chefen av detta etablissemang. Kom du hit med sällskap kan du snabbt
skriva till polaren att springa till närmaste ICA för att köpa med sig en bal.

Handsprit: En vid baren

Atmosfär: Attachén och hans följe träder in i hirshen en halvtimme innan
stängningstid, en trött bartender suckar inför det massiva arbetet av att städa
undan allt spill som skett under kvällen. Attachén med 6 öl i blodet väljer att
utmana bartendern i en runda “arga leken”, bartenderns min ändrar sig inte
vilket av Qulturattachén tolkas som att utmaningen antas. I bakgrunden smyg-
dricker en av barinspektörerna ett glas vatten efter sitt andra glas öl medans en
annan barinspektör petar p̊a r̊adjursinredningen. Gänget anser att musiken som
spelas är den bästa som spelats under kvällen men minns inte vilka l̊atar som
spelades dagen efter. Ett gäng unga killar omringar v̊art bord för att berätta
att de inte litar p̊a en specifik barinspektör. Denna barinspektör är nämligen
inte alls den han säger att han är och de vill utan tvekan att alla i sällskapet
ska veta detta.

Antalet g̊anger Hirshenkeller uttalades fel: 9 g̊anger, det uttalas his-
chenkellöör utropar en av barinspektörerna stolt.

Betyg: 5 toarullar av 10
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Citat under kvällen

“Helt ok, 18/livet”
“Ska plugga handels, 6/10 om man tänker efter. Det är höjden av civilisation”
”Den sjukaste historian med henke är att macke hitta honom i en barrskog där
han stod och sniffa lim”
”Grabbar ni har riktigt bra sittdansteknik”
”Vart är min toalett?”
”vänta hur lyckades du stoppa hela din tumme i näsan?”
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