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Den här artikeln kan bara du som
prenumererar läsa.
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Nytt kök och ny
inriktning – så blir
”nya” Nefertiti

Kultur • Nytt kök, ny meny och nya ägare.
Men Nefertitis stamgäster ska ändå känna
igen sig när den gamla jazzklubben nu blir
restaurang.
– Här ska alla känna sig välkomna, säger
Patrik Lundin, en av Nefertitis nya delägare.
ANNONS

Jan Andersson
15:00 - 24 okt, 2020

Ju fler kockar desto bättre soppa. Det är i
alla fall tanken när de tio (!) nya ägarna till
Nefertiti nu slår upp sina dörrar ett knappt
halvår efter konkursen.
Deras uteservering skulle ha öppnat redan i

somras men det satte coronapandemin
effektivt stopp för. I stället har de ägnat hela
sommaren och snart halva hösten åt att
renovera och fräscha upp sin klubb, vilket
den gamla källarlokalen var i stort behov av.
ANNONS

LÄS MER: Nefertiti sålt till nya ägare – så
drivs klubben vidare
– Vi har städat, rustat upp och skrapat bort
säkert 40 år av utspottade tuggummin från
golv och trappor ... men kolla så fint det
blev, säger Majsan Johansson och slår ut
med armen mot den breda

aluminiumtrappa som leder upp mot
nödutgången och som mycket riktigt skiner
som en sol.

Timbuktu bland delägarna
Vi sitter som på ett AA-möte i en ring på
varsin stol mitt i den halvfärdiga lokalen och
låter ordet gå runt bland de nya delägarna,
de som i våras köpte loss jazzklubben från
konkursboet. Det vill säga bröderna Patrik
och Mattias Lundin som ”växt upp” på Nef,
klubbarrangören Louise ”Lady Louise”
Hansson, projektledaren och ekonomen
Sahar Olady samt krögarna Majsan
Johansson och Håkan Sandberg som tar
över Nefertitis nya kök.
LÄS MER: Nefertiti gör omstart med ny
chef
Ett steg bakom Nefertitis operativa
ledargrupp finns även filmaren Simon
Klose, Mårten Edh och Mathias Lund-Isén
(”Promoe” och ”Supreme” från Looptroop
Rockers) samt Jason ”Timbuktu” Diakité.
– Jag känner Jason rätt väl och han ville
absolut vara med och rädda Nefertiti, säger

Mattias Lundin.

Köket blir Nefs nya hjärta
Det har varit en lång resa för Nefertitis nya
delägare som verkligen kavlat upp ärmarna
och jobbat hårt för att kunna öppna nu på
fredag (med coronasäkrad smygpremiär för
kompisar och branschfolk på onsdag och
torsdag).
Men när GP besöker lokalen är den långt
ifrån klar. Det hänger lösa sladdar i taket,
gul varningstejp sitter på golvet, rören ska
målas om och det ligger byggdamm precis
överallt.
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Dessutom är ett jättelikt kylskåp på gång att
baxas in genom den lilla entrén och i det
helt renoverade köket – det nya Nefertitis
hjärta – håller tre personer på att packa upp
en klumpig fritös.

Nef satsar på soul food
För även om det fortfarande kommer att
spelas jazz härinne, vilket ägarna
understryker flera gånger om, är det framför
allt i form av en restaurang som Nefertiti nu
återföds. Och med helt ny meny.
Läs mer: Jazzmän och klubbkids – skärp
till er
– Vi ska servera amerikansk soul food,
rustikt men elegant och vällagat. Det är
något som Göteborg verkligen har saknat,
menar Majsan Johansson.
Nefertiti kommer att vara öppet tisdag till
lördag och tanken är att deras nya
amerikanska kök ska varvas med levande
musik och något slags sittande
klubbverksamhet, beroende på hur
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
utvecklar sig.

LÄS MER: Nefertiti firar 40 utan
stjärnglans
De får ta in 300 personer i lokalen men
kommer troligen att hålla sig runt 100
gäster.
– Vi har flera spelningar bokade med
sittande publik under hösten, bland annat
ett par jazzkonserter i november, och vi är i
slutförhandling med en stor
bokningsagentur, säger Mattias Lundin.

Namnstriden om Nefertiti
avgörs i PRV
Framtiden är alltså lite oklar – för Nefertiti
precis som för världen i stort – men
förhoppningen är i alla fall att den
infekterade namnstriden mellan bolaget
Nefertiti och den gamla jazzföreningen med
samma namn snart kan läggas till
handlingarna.
LÄS MER: Det våras för jazzen i Göteborg
– Vi har erbjudits tisdagar och söndagar,
vilket känns i minsta laget, men vi testar så
får vi se. Det går ju ändå inte att boka
konserter som vanligt just nu, säger

jazzföreningens ordförande Lars Lidaräng.
Är stridsyxan nedgrävd?
– Nej, inte alls. Jag önskar de nya ägarna
lycka till men vi är fortfarande oense om
vem som har rätt till varumärket Nefertiti.
Den striden kommer att avgöras i PRV
(Patent- och registreringsverket).

Nefertiti
• Jazzklubben på Hvitfeltdsplatsen
öppnade1978 och har genom åren lockat
såväl svenska som internationella
jazzstjärnor.

• Det har också bedrivits en omfattande
klubbverksamhet i Nefertitis lokaler och
medlemsföreningen har varit kluven i sin syn
på vilken verksamhet som ska prioriteras.

• I våras gick bolaget i konkurs och den nya
ägarkonstellationen gick då in och köpte loss
bolaget.

• Enligt PRV är ”Nefertiti” inte
varumärkesskyddat. De nya ägarna och den
gamla jazzföreningen anser sig båda ha rätt
till namnet ”Nefertiti”. Den striden kommer
troligen att avgöras först under 2021.
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