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Biljardhallen – rökarnas sista bastion
När rökförbudet avciggat även uteserveringarna – är det comebackläge för rökrummen?
Vi tog rygg på rökaren Julian, tittade in i några av de kvarvarande
rökrummen i Stockholm och upptäckte att om du vill röka inomhus
är det bra om du gillar biljard.

de känslor kring förbudet mot att ta en
cigg.
– Men jag tycker nog att det gått
lite överstyr med förbudet. Allt fler
säger till om man exempelvis röker
i parker eller på gatan, säger han ute
i friska luften på en promenad mellan
rökrummen.
Efter en omväg förbi klassikern Roc,
som tydligen stängt sitt rökrum, får vi
i oss en cigg på McLarens vid Odenplan.

● – Jag röker ju egentligen inte, säger
Lasse med en tagg hängandes i mun
gipan.
Han och hans biljardpartner vill inte LäNgSt iN i eN FuLL LokaL gapade det
vara med på bild och knappt säga vad rödmålade rummet tomt, men det var
de heter när vi ses i det inglasade rök rätt mysigt ändå menar Julian. Fläkten
var ok.
rummet tre trappor under
Enligt Martin som jobbar
jord på S:t Eriksgatans bil
bakom baren är det dock su
jardpalats. Det är här nere,
perpopulärt, och kanske än
i sällskap av en brumman
nu mer välbesökt nu när man
de fläkt, man kan hitta den
inte får blossa på uteserve
skygge, utrotningshotade rö
jag tycker
ringen.
karen nuförtiden.
– Det kanske är hundra
Inte på krogen, inte på ute
nog att det
personer
där på en kväll.
serveringar, inte på pendel
gått lite
Fem minuter från McLa
perrongen och inte utanför
överstyr med rens i Jolos källare på Väst
ingången till affären eller ba
förbudet.
mannagatan erbjuds ock
ren.
så ett andningshål för den
Och visst är det skönt för de
julian, rökare
sällsynte rökaren men av det
renlevnadsmänniskor som
vill slippa röken. Dessutom bidrar det betydligt mer avskalade slaget. Några
till snällare bakfyllor för de som skip planer på att fixa till det undangömda
par festcigaretten. Kanske kan det till rummet bakom baren finns inte.
– Det är en död yta där vi inte tjänar
och med få stopp på rökandet bland
stans unga – att ta sin första Marlboro några pengar, säger barchefen.
En inbjudan med armbågen för dem
är liksom inte lönt längre.
som vill ta ett bloss. Men samtidigt ver
För att ta reda på hur det ser ut på de kar trivseln i rummet inte vara priori
få platser där du faktiskt får tända en terad för rökarna heller. De går in, röker
cigarett drog vi ut på en rökresa med upp i rask takt och drar ut igen.
Julian, rökare i tio år och med blanda
Vi drar vidare. En kvarts resa på grö

na linjen och in på baren Brother Tuck.
Längst in i lokalen och ner i källaren får
vi reda på att rökrummet här stängt,
precis som det på Axela, som en gång
i tiden var ett av Stockholms mer am
bitiösa rum för rökare. Det känns inte
fräscht med ett rökrum får vi höra inn
an vi står på gatan igen. Det blir uppen
bart att i ett nyduschat Stockholm står
rökarnas behov lågt i kurs.
SeN VäNder det. Resans sista an
halt levererar, fastän det är ytterligare
ett biljardställe under jord. På Söder
biljarden springer folk in och ut ur rök
rummet hela tiden. Och i det här båset
snackar folk med varandra; skrattar,
skojar och utrycker starka känslor om
rökförbudet på uteserveringarna. Dels
för att ansvaret ligger på krogägarna,
och dels för att det känns orättvist.
– Det är faktiskt ett katastrofalt be
slut, säger Petra som är i biljardhallen
för att kasta dart.
Hon har egentligen inga problem
med att rökare går undan för att ta en
cigg, men att gå minst fem meter från
entrén är överdrivet tycker hon.
– Ska vi stå mitt ute i gatan eller?
Var man än står, eller sitter, kan det
ändå bli för mycket av det goda. Även för
en erfaren nikotinist som Julian, som
satt i sig lite för många cigaretter på lite
för kort tid den här kvällen.
– Man mår inte så bra av det här
egentligen. Jag ska nog sluta röka.
johan thornton
johan.thornton@aos.se
550 550 72

på Biljardpalatset ligger
rökbåset mitt i rummet. du
ser forfarande allt som pågår
när du tar ett bloss. Fläkten,
som inte funkar särskilt bra,
låter dessutom för mycket.
Foto: hanna lilja

så tyckte vi!
Vi recencerar stans rökrum. doft, tillgänglighet,
inredning och sällskap.
Qr-koden tar
dig till alltomstockholm.
se/rokrum

Här i den lyxiga biljardhallen Jolos
minst sagt minimalistiska rökruta.

Vad vore jag
utan dig
Du som känner mig bättre än
någon annan. Som alltid funnits
där för mig. Vad vore jag utan dig?
Tyvärr tar cancer ingen hänsyn
utan slår skoningslöst. Men
tack vare forskningens framsteg
överlever i dag fler än 6 av 10.
Genom att ge en gåva till
Cancerfonden bidrar du till att
ännu fler får tillbringa tid med sina
nära. Ditt stöd skapar fler minnen
och mer tid tillsammans.
Ge en gåva på
cancerfonden.se

Tillsammans mot cancer.

