TVÅ KRÖGARE ELLER
BULLEN
Du har inte varit i Malmö om du inte har varit på Bullen. Detta är en institution i
samma klass som Savoy, fast det handlar om två helt olika kulturer.
Lokalerna är mörka och vackert patinerade, en del skulle säga slitna. Det är
ofta trångt, en del säger bökigt. Men alla trivs! Här har det serverats mat och
dryck sedan slutet på 1800-talet. Egentligen heter stället Två Krögare, men ända
sedan 1970-talet har infödingarna sagt Bullen, en förkortning av The Bull’s Eye,
som puben hette på den tiden.
The Bull’s Eye var Malmös första pub med engelsk stil och blev snart mötesplatsen för de kulturella utegångsfåren. I dag är Bullen en charmig blandning av
nytt och gammalt. De unika gyllenlädertapeterna är kvar på väggarna (fabriken
i Frankrike brann upp 1975) och stämningen är alltid på topp. Här äter, dricker,
trängs och trivs både stamgäster och turister, oavsett om de är rörmokare eller
kulturarbetare.
Kärnan i Bullens betydelse, både nu och då, hittar du i Kristina Kamnerts bok
Mitt Bullen, där hon bland annat skriver:
Mycket av det som hände i Malmö hade på något sätt startat i ett samtal
över en öl där inne i den härliga cigarettröken. Där satt kreativa, färgstarka,
engagerade människor som ville förbättra världen. Tillsammans flytta
berg. Med musik. Kanske blev dessa människor sådana just för att de
träffade varandra.
Bortsett från cigarettröken är det mesta fortfarande sig likt. Och det mesta är på
riktigt! Vilket gör kontrasten ännu större gentemot de pubar, där nytillverkade
plagiat hängts upp lite här och där för att skapa en illusion av genuin miljö.
På Bullen har däremot det mesta en historia. Att Oscar Wernerssons
duvuppfödningsdiplom hänger till vänster om baren beror på att familjen

20

S Ö D R A SVE R I G E

S Ö D R A SV E R I G E

21

Wernersson drev sin Öl & Biljardsalong här mellan 1906 och 1958. Även den
vackra öltappen i silver har hängt med sedan Wernerssons tid och är Sveriges
äldsta som fortfarande är i bruk.
Sällskapet Gammeldanskens Vänner utsåg 1998 Bullen till Årets Pölse, med
motiveringen: ”Denna utmärkelse utdelas till den förrättning som med snille och
smak framställer tillbehör att avnjutas i samband med Gammel Dansk.”
Oavsett om ”tillbehören” är pytt i panna eller oxfilé, så är det alltid vällagat
och prisvärt. Whiskysortimentet är inte stort, men desto bättre och innehåller
alltid något ovanligt som överraskar.
Sedan 2006 drivs Bullen av Ami, Stina, Vicki, Jonas och Micke – samt Lasse, som
är dryckesansvarig och håller i whisky-, whiskey-, vin-, öl- och avecprovningarna
i vinkällaren. Denna sextett förvaltar Bullens traditioner på ett imponerande sätt.
Du kan läsa mer om Bullens historia på hemsidan. Det är också därifrån jag
hämtar slutklämmen på denna text:
Hit kommer lunchätare, middagsgäster och after work-stammisar. Hit
kommer föreningar och sällskap, några formellt utrustade med ordförandeklubba och protokollförare i slips, andra är informella gäng utan annat
än ett starkt behov av social kontakt. Hit kommer enstöringen som äter
sin Dagens rätt samtidigt som hon lägger pannan i djupa veck över
Aftonbladets korsord.
Precis så är det.
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FAKTA
TVÅ KRÖGARE, BULLEN
Storgatan 35
211 41 Malmö
GPS-koordinater
WGS 84 (lat, lon):
N 55° 35.997’, E 13° 0.080’
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.59996, 13.00133
RT90: 6166961, 1323277
SWEREF99: 6163370, 374072
Tel 040-12 12 41
www.bullen.nu
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Bra att veta
Bullen ligger ungefär mitt emellan
Savoy vid Centralen och Hilton vid
Triangeln. Quality Hotel Konserthuset är närmast, men det finns
också billigare alternativ, om du
spenderade för mycket pengar på
Bullen.
Du kan läsa mer om boken Mitt
Bullen på:
www.kiraforlag.se
Turistbyrån ligger bredvid
järnvägsstationen:
www.malmotown.com.
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