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Hej och välkommen!
Detta är sista gången jag sätter mig ner och skriver en ledare
för Ghasetten. Min ämbetstid rör sig mot mitt slut och jag
lämnar tidningen i Johans, samt min efterträdare Henrik
Klaréns, händer. Det har varit ett väldigt roligt år och jag
har lärt mig mycket om både GH och tidningsskapandets
konst. För att vara det första ämbetet jag innehavt är jag
stolt och nöjd över allt som åstadkommits, men nu väntar
nya erfarenheter!
I detta nummer kommer ett välkänt ansikte tillbaka,
nämligen vår förra redaktör Ivan de Boulloche som
berättar om sin resa genom asien, vi får även besök av en
”okänd skribent” som berättar om Emil Dahlöfs resa inom
GH.

Som vanligt kommer Ghasetten ut i samband med
kommande landskap. Du som vill engagera dig: gör det!
Detta säger jag utifrån egna egen erfarenhet. Du får en helt
annan syn på nationen och du får även träffa fantastiska
människor så läs på om vilka ämbeten som finns. Det
är många så det finns säkert åtminstone ett ämbete som
kommer falla dig i smaken. Det rekommenderas starkt.
Jag och Johan hoppas att vi får se er på GH i framtiden,
tills dess: ha en bra fortsatt termin, njut av den mysiga höst
som väntar, tänd ljus, drick varm choklad och ta hand om
er!
Med vänliga hälsningar,
Louise Keinström och Johan Wistedt
Redaktörer på Ghasetten

Ghasetten
Organ för Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala.
Utkommer med sex nummer per år.
Ansvarig utgivare
Emma Strandqvist

Nationsfotograf
Raviteja Inturi

Redaktörer
Louise Keinström
Johan Wistedt
ghasetten@gmail.com

Copyright
2017 Gästrike-Hälsinge nation,
Uppsala. Recetten får fritt citeras
om källan anges.

Adress:
Gästrike-Hälsinge nation
Att: Ghasetten
Trädgårdsgatan 9
753 09 Uppsala
Telefonnummer till gh
1q..................018-666 141
2q..................018-666 142
3q.................018-666 143
kxm.............. 018-666 144
hvm............. 018-666 147

4
5
7
8
9
12
15
17
18

-

Landskapskallelse
Heltidarna
#Dettaharhäntpågh
Horoskop
Från Hälsing till Hälsare
Hösten än så länge
GH:are på resa
Funktionärer & Ämbetsmän
Annonssida

HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS
MEDLEMMAR TILL HÖSTTERMINENS
ANDRA LAGTIMA LANDSKAP PÅ NATIONEN
TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2017 KLOCKAN 18:00.

VARMT VÄLKOMNA!

4 Ghasetten

Förste Kurator
Tjugohundrasjutton börjar lida mot sitt slut och det gör även
mitt år som Förste kurator på Gästrike-Hälsinge nation. Det har
hunnit bli november och jag kan inte göra annat än fråga hur
tiden kunde gå så snabbt. Jag måste erkänna att det känns lite
tomt när jag tänker på att det snart är dags att gå vidare och
lämna heltidstillvaron på GH bakom mig samtidigt som jag
lämnar GH i trygga händer, min efterträdare Sara kommer göra
ett fantastiskt jobb! Men låt oss inte gå händelserna i förväg, det
är fortfarande 2017 i några månader till.
För de flesta kanske inte 2017 känns så speciellt. Det är ett år
som alla andra, som kommer och går. 2017 har fört med sig
bra saker och det har fört med sig dåliga saker, ett exempel på
det är den 20 januari. Dagen då Donald Trump tillträder som
president för USA blev märkligt nog också dagen då Sverige
passerade gränsen och fick 10 miljoner invånare. Inget ont som
inte för med sig något gott!
För mig har 2017 varit ett stort år. Att vara så oerhört engagerad i
något (läs GH) och få möjlighet att göra det fullt ut är något jag
kommer glädjas åt resten av mitt liv. Hur klyschigt det än låter.
Jag har aldrig vid så många tillfällen fyllts av sådan glädje och
stolthet som jag gjort när jag ser engagemanget hos nationens
klubbverkare, funktionärer, nämndledamöter och heltidare.

Varje dag,
hur trött eller
stressad jag
än är, slås
jag av samma
uppenbarelse
när jag kliver in på
nationen. Hos oss, här på
GH, har studenter lagt ner tid och
engagemang för att få en roligare studietid. Det har resulterat i
över 350 år av engagemang, ett nationshus, över 100 miljoner i
stipendier, över 270 studentbostäder, 1000-tals kärlekshistorier,
massor med bebisar, fester, vänskap, glädje och en alldeles,
alldeles underbar studietid.
Så jag vill avsluta denna, min sista Q-ruta, genom att tacka
nationen, dess medlemmar och framför allt alla engagerade för
att ni gjort 2017 så jävla fantastiskt kul! Det är få förunnat och
jag kommer sakna det massor när det är slut.
Emma Strandqvist
Förste Kurator

Andre Kurator
Halva höstterminen är förbi och därmed halva terminens CSN
förbrukad. Fattiga studenter må vara ett tidlöst begrepp men känns kanske
aldrig så aktuellt som nu när de mysiga och dyra vintermånaderna är på
väg. Som nationens ekonom tar jag mig nu chansen att belysa varför
att vara medellös och ha ett nationsliv inte behöver utesluta varandra.
För dig som inte är riktigt medellös (än) ta tillfället i akt och gå på
gasque eller bal, kanske bevittna nationens separation(sbal) den 18e
november? Någon dag kommer du längta tillbaka till den tiden du fick
en tre-rätters tillagad för dig, med passande goda drycker till och fest
efteråt för bara några hundralappar. För den som kanske inte vill unna
sig en tre-rätters finns det 2-för-1 måndagar i nationspuben, du kan
dela en öl och två burgare för mindre än vad 04-fyllekäk på Max kostar.
För dig som upplever budgetkris har nationen ännu mer fantastiska
erbjudanden. Landskap på nationen den 21a november erbjuder inte bara
en härlig sexa efteråt utan ger dig även den fantastiska möjligheten att vara
med i den demokratiska processen som avgör allt som händer på nationen!
Var med och tyck till om budget-revideringar, välj heltidare, eller gör

en kupp och
rösta för att
nationspuben
ska servera
sushi varje dag,
du kan spara en
slant i processen!
Ett annat alternativ är
att arbeta i nationspuben
och få lön samt mat och läsk så långt ögat kan se. Last but not
least, ingen nationsmedlem ska väl känna att de behöver ta SMSlån när läraren ännu en gång lagt till böcker på litteraturlistan i
efterhand (Patrik och Magnus would not approve), vänd dig istället
till mig för att ta del av nationens räntefria handlån (tre-månader).
Ha en rik(are) höst.
Aukje de Boer
Andre Kurator
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Tredje Kurator
Jag har varigt på många klubbar i mitt liv men på GH är de som
allra bäst. Speciellt när de är släpp då är de bra fest. Vi hade
släpp efter höstgasquen och då kom de jätte mycket folk. De
var super kul att folk förstod att festen var hos oss med tanke på
konkurrensen den kvällen.
Vi hade två dansgolv som gästerna kunde dansa loss på. På
nedre golv stod AJDE aka Axel johnson och körde på med en
blandning av gamla godingar samt de senaste inom hiphop, pop
och RnB. De var stort tryck på dans golvet hela kvällen.
I stora salen körde Martin Salem och även där var de mycket bra
drag på musiken. Han bjöd på ett riktigt bra dansgolv där de var
högt tempo med riktigt mycket ös hela natten.
Den allmänna stämningen bland gästerna var bra. Alla var glada
och lagom marinerade. Detta gjorde att släppet blev en väldig
succé och gick riktigt bra. Några av gästerna hade så roligt att

Hovmästare

Kära ni,

Nu kanske jag går händelserna i förväg lite, men rätt som det
är så står vi här på Sylvestergasquen och undrar var 2017 tagit
vägen. För även om hösten inte hunnit övergå i vinter än så är
det nya året snart här!
Hur konstigt är det inte att det här är min sista text i Ghasetten
som Hovmästare?! Nä, kanske inte jättekonstigt tycker ni, men
för mig kändes det verkligen som att tiden håller på att rinna
ut när jag insåg det. Om två månader är det över, mitt år som
heltidare på GH.
Och som jag ser fram emot det nya året! Både på nationen och
för min egen del.

de hade ner en dörr
på toaletten, Inte
lika roligt för
mig när jag fick
bära iväg på
en dörr bland
gästerna.
De
kanske bidrog
till stämningen
då de måste ha sätt
väldigt kul ut.
Summa summarum de var ett roligt släpp att hova. Hoppas de
kommer mycket folk så blir de bra med drag på nästa släpp i
november också.
Hälsingar
Martin Palmqvist

En ny termin med
nya reccar, nya
klubbverkare,
nya heltidare,
nya patetiska
föredettingar.
På
nationen
och i Uppsala har
livet, nationslivet,
sin gilla gång. Så i och
med det är mina sista rader
i Ghasetten:
Ta vara på er tid i Uppsala. Engagera dig i något. Ha riktigt kul.
Sandra-Marie Eriksson

Köksmästare
Jul, jul, strååååålande jul!
Ja, jag är också en sån där obotlig julälskare. Inte över själva julafton,
den dagen blir ofta rätt tråkig, utan allt det där innan!
Spänningen, stämningen, alla blir glada och snälla mot varandra,
och JULMATEN. Goodness me, vad jag älskar julmat. Går upp
flera kilo varje år, som sen försvinner i fattiga januari (lurar jag i
mig själv i alla fall…). Så, när jag klev på som köksmästare, var det
självklart luccengasquen jag såg mest fram emot. Jag började planera
den i mitt huvud redan innan jag blev vald!
För er som inte varit på luccen; GÅ. Och var i god tid med att skaffa
biljetter, för de går åt fort. Det blir julbuffé för alla- allergiker, veganer,
vegetarianer- och det blir det mäktigaste julbord du kommer ha sett.
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Det sätter jag min
tomteluva på!
Kom ihåg att
höra av dig till
3Q om du, som
många andra redan
gjort, vill prova jobba i
köket. Det är ju, som sagt,
husets hjärta!
Er köksmästare
Emelie Tannfors

@ghnation
#dettaharhäntpågh
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Ikväll på höst
ens första lagt
ima
landskap vald
es Martin Pal
mqvist
till Tredje kura
tor och Sara T
axén
till Förste kura
tor. Vilket fan
ta
stiskt
år vi kommer
få! Hurra!

För mer bilder,
kika in på GH:s
instagram:
@ghnation

Hurra för Louise som blev terminens
recentior! Stort grattis och vi hoppas
på många fler år i ditt sällskap!
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HOROSKOP
Väduren
(21/3 - 19/4)

Oxen
(20/4 - 20/5)

Tvillingarna
(21/5 - 21/6)

Dina ledaregenskaper gör sig
bra inom GH, skriv upp dig
på kommande landskap för att
göra karriär! Du behövs!

Oxens förvaltande egenskaper
passar bra på GH och det
historiska arv som nationen
innehar. Utnyttja detta och
engagera dig!

En social människa som
tvillingen gör ofta succe
på festen. För att träffa nya
männskor, anmäl dig till en
av GH:s gasquer. Både vänliga
människor och god mat är
garanterad!

Kräftan
(22/6 - 22/7)

Lejonet
(23/7 - 22/8)

Jungfrun
(23/8 - 22/9)

Kräftans intresse för historia
passar bra på GH, håll koll
på kulturnämnden och deras
evenemang!

Lejonets givmilda och vänliga
sätt passar bra på GH. Ta ett
pass i baren och sprid din
positiva energi till både gäster
och medarbetare.

Få utlopp på din energi genom
att engagera dig på GH. Det
finns många olika val där du
kan använda din analytiska
sida. Läs på om de olika
ämbeten som finns och ställ
upp på kommande landskap.

Vågen
(23/9 - 22/10)

Skorpionen
(23/10 - 21/11)

Skytten
(22/11 - 21/12)

Vågen är en social person,
kombinera detta med träning
så slår du två flugor i en smäll!
Kika in GHIF som arrangerar
flera olika träningsrelaterade
evenemang.

Skorpionens undersökande
personlighet passar sig
bra på Ghasetten. Gör en
undersökande artikel om
valfritt ämne, det kommer att
uppskattas av redaktionen.

Din rastlöshet kan kombineras
med viljan att starta nya
projekt. Har du en idé, hör av
dig till 1Q för godkännande
och kör igång!

Stenbocken
(22/12 - 19/1)

Vattumannen
(20/1 - 18/2)

Fiskarna
(19/2 - 20/3)

Din ambition är beundransvärd
och behövs inom GH,
engagera dig och gör karriär!
Kanske slutar du som nästa
förste kurator?

Dina starka åsikter kan hjälpa
till att driva GH framåt, glöm
bara inte att andra kan ha bra
idéer de med.

Bli aktiv inom Ghasettens
redaktion för att få utlopp för
din kreativitet, det finns mycket
att göra!

Foto: Tove Molin

Från Hälsing till Hälsare: en resa genom nationen
- Ett porträtt av Emil Dahlöf

”Diarré. Det rinner ur röven. Porten är öppen. Jag
sitter på toaletten i källaren på Blåsenhus. Det var
inte första gången det beskrivna händelseförloppet
utspelade sig, och ej heller det sista. I ytterligare 2
veckor skulle det hålla i sig.”

”Jag tror att min toalettupplevelse berodde på att jag var så
nervös inför livet i Uppsala. T.o.m när det hade börjat var jag
fortfarande nervös. Det var nog egentligen först när jag satt där
på uteserveringen i solen som lugnet kom tillbaka. Nationen
omhuldade mig och sa att allt skulle bli så bra, kan man säga.”

I slutet av de ytterligare två veckorna besökte Emil för första
gången nationen på riktigt efter att han skrivit in sig. På dagordningen stod kaffe och att läsa lokalblaskan hemifrån. Hans
första möte med nationen och dess aktiva ägde rum då. Vad
som hände är inte så viktigt. Det viktiga var att de gav Emil gratis
kaffe och bad honom komma tillbaka. Det var något han skulle
komma att göra många gånger.

Emil är för närvarande en av nationens marskalkar, dvs. den
som bl.a. är ansvarig för att hälsa gäster välkomna vid sittningar.
Vägen dit har varit lång, och långt ifrån självklar.

”Nationen är lite av ett vardagsrum för
mig, ibland gör man viktiga saker där, men
oftast hänger man bara runt och lökar.”

”Jag trodde aldrig att det skulle bli något mer än ett pubquiz
som ingen skulle uppskatta, men här står vi!”
Pubquizen blev Emils inkörsport i engagemanget på GH. Det
började med att han pitchade idén om pubquiz för dåvarande
Förstekurator som skrattade och hänvisade till Tredjekurator.
En kort förhandling senare och det första pubquizet skulle gå av
stapeln i slutet av oktober.
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”Jag var nervös, men folk verkade gilla
upplägget med en delfråga kopplad till
temat för quizet och en annan mer eller
mindre tagen ur luften.”
Engagemanget som quizmaster var det
första regelbundna arbete Emil gjorde
för nationen, men det första riktiga
ämbetet fick han på nationens andra
lagtima landskap höstterminen 2015.
Landskapet hölls p.g.a vattenskada
i biblioteket på nedervåningen och
Emil valdes till Vice dito. Vice dito är
en titel som inte säger så mycket, men
i praktiken innebär det vice fanbärare.
Sedan dess har det blivit 4 terminer
i
ceremonikonventen,
som
utgörs av Fanbärarkonventet och
Marskalkskonventet. De ansvarar
för att representera studenterna och
arbeta som funktionärer på Uppsala
Universitets ceremonier.
”Det roligaste med att engagera sig
i ceremonikonventen är att man får
delta i ceremonier som det annars vore
otroligt svårt och/eller dyrt att få tag på biljetter till. Mitt första
uppdrag var i Blå Hallen i Stockholm där bl.a. Ban Ki Moon,
Statsministern och Kronprinsessan var med. Det var rätt häftigt.”
Sitt andra ämbete kandiderade Emil till inför höstterminen
2016. Valnämnden hade övertygat honom att ställa upp som
söndagspubvärd. Det saknades då kandidater.
”I slutändan blev jag bräckt av två mycket mer kompetenta och
erfarna kandidater. Det var ganska enkelt att rättfärdiga att jag
inte blev vald, men det kändes ändå jobbigt att vara oönskad.
Men så här i efterhand känns det som om det var en väldans tur
att jag inte blev vald till söndagspubvärd på det där landskapet.”

”Det finns alltid utrymme att bidra med
det man själv vill eller tycker man är bra på.”
Och som det var tur. Den våren hade det nämligen börjat
rassla i ett gammalt rostigt maskineri. Två av varandra
oberoende nationsmedlemmar hade upptäckt nationens gamla
studentorkester SiGHstinska Kapellet och undrade om det inte
var dags att återuppta föreningens verksamhet. En av dem var
Emil. Tillsammans med Harry Perry startade han ett projekt
som inte hade varit möjligt om han varit söndagspubvärd.
”Absolut inte, det hade jag nog inte orkat.”
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I SiGHstinska Kapellet fick Emil återigen chansen att spela
saxofon, något som han ägnat sig åt sedan han var tio år
gammal. Även om nationens kör gav en viss mättnad var det
först när han återigen fick blåsa i sin lur som musikmättnaden
blev fullständig. Att hitta sin egen väg på nationen är något Emil
blivit bekant med.
”Jag hittade ju liksom på ämbetet Quizmaster själv höst
terminen 2015 och när jag inte blev vald till söndagspubvärd så
ägnade jag min tid åt en underförening istället. Det visar det fina
med nationen; det finns alltid utrymme att bidra med det man
själv vill eller tycker man är bra på.”
Resan med SiGHstinska Kapellet var en spännande upplevelse.
Från att vara bara två personer när projektet började våren
2016 har föreningen nu växt och blivit en orkester med fjorton
medlemmar.
”Projektet med SiGHen är verkligen superroligt, jag längtar till
måndagkvällarna när vi har rep! Det kom också verkligen i helt
rätt tid. Hösten 2016 var en tung period.”
Det skulle då visa sig att det som nuvarande Hovmästare sa
till Emil när han gick med i nationen verkligen stämmer “när
det stormar i livet med bostäder, plugg och annat så finns alltid
nationen där.” Engagemanget i nationens orkester blev en källa
till glädje och nya bekantskaper, precis som nationen i stort.

”Jag älskar fan GH. Det finns så mycket bra med nationen. Det
absolut bästa är att alla som är aktiva här är så villkorslöst snälla,
även om jag själv kanske inte riktigt tycker att jag förtjänar det.
Det är så värdefullt.”
Hur ser då framtiden ut? Emil kliver till årsskiftet av sin post
som marskalk och kliver på ett nytt ämbete som krönikör, ett
ämbete han kandiderade till med orden
”Jag är bra på att producera stora mängder skit med min mun
och mina händer.”
Emil ser också fram emot Valborg nästa år och hoppas återigen
få stå i garderoben och “kasta ut starköl” som han själv beskriver
det. Förhoppningsvis blir det också några fler pass i puben, där
hans favoritposition är att sitta i dörren.
”Jag älskar att kolla ID-kort, man får se så mycket konstigt.
Min favorit var ett finskt körkort som var giltigt till typ 2062.”

“Jag är bra på att producera stora
mängder skit med min mun och mina
händer.”
Slutligen, vad säger Emil till dem som funderar på att engagera
sig på nationen men undrar om de verkligen har tid?
”Ibland när jag pratar i telefon med min mamma och berättar
att jag ska på sittning eller ha någon spelning eller något brukar
min mamma säga att jag faktiskt är i Uppsala för att studera.
Det har hon ju i och för sig rätt i, men jag tänker att det ena
förutsätter det andra. Jag skulle aldrig orka med att studera om
jag inte hade nationsaktiviteterna och jag skulle inte ha nationsaktiviterena utan studierna. Man hinner engagera sig. Man kan
själv välja graden av engagemang också. Så engagera er! Det ger
massor av nya vänner och chansen att lära sig saker på ett sätt
som studierna inte gör.”

- Okänd Skribent
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Hösten än så länge

12 Ghasetten

Ghasetten

13

14 Ghasetten

GH:are på resa
Foto: Privat

- Ivan de Boulloche i asien

Kära läsare. Som somliga av er vet har jag lämnat
både GH och Sverige långt bakom mig. Som världsvan
världsmedborgare befinner jag mig nu i mit esse,
ständigt på resande fot. Jag har rest över den ryska
stäppen, genom mongoliets öknar och bestigit vulkaner
i söderhavet. Men, likt en amatörbrottsling, kan jag
inte låta bli att komma tillbaka till brottsplatsen. I
det här fallet, Ghasetten. Det finns mycket att skriva
om, men då min vardag nu är långt från studentlivet
tänkte jag koncentrera mig på något vi alla håller kärt.
Alkohol, och kanske mer specifikt öl.
Det är väl lite förväntat att det ska drickas på semestern. Ett glas
vin i solen till lunch. En liten shot vodka för att få ner sin borst.
En öl på stranden. Men när semestern aldrig riktigt tar slut (jag
vet, vilket helvete jag lever i) så är det också viktigt att veta när
en INTE ska dricka. Ni hörde rätt.
”Nej tack,” hör jag mig själv säga. ”Jag tar nog hellre en färsk
fruktjuice.”
I glaset av mosad ananas ser jag min egen reflektion. Vem är
denna främling?

(också stavat Tsingtao) vi hittar nåt lite mer unikt. Halva staden
luktar öl. Tyskarna kom hit i slutet av 1800-talet, öppnade ett
bryggeri och byggde en kyrka. Troligtvis har ni redan provat
Tsingtao, en ganska tråkig lager. Men bredvid den ganska
tråkiga kyrkan, dricker vi färsk öl, direkt från tappen, direkt från
bryggeriet. Den är svart och smakar choklad. På torget runt oss
håller minst 15 par på att ta bröllopsbilder. Vi sitter där ett tag,
smuttar på ölen och betygsätter klänningar.
Vidare till Japan. Plommonvin, mikrobryggd öl och en ganska
stor whiskykultur. Och risvin. Och rissprit. Japanerna har
mycket att välja på, och i Tokyo finns många tillfällen. Vi
hamnnar i ”Golden Gai”. 200 barer i ett litet kvarter, de flesta
med fyra eller fem sittplatser. Här dricks japansk öl, mycket sake
och ett eller två glas whisky. Jag är inte så kunnig på whisky, men
historien bakom den japanska whiskeyindustrin är fascinerande.
Masataka, från Hiroshima, studerade i Skottland efter första
världskriget. Han mötte sin framtida fru, Rita, och de gifte sig
mot båda familjers vilja. Tillsammans flyttade de till norra
Japan och drog igång whiskyproduktionen. Men redan innan
dess fanns någon sorts whisky i Japan. Amerikanska soldater
berättade att de druckit något som i alla fall liknade drycken
under tjugotalet när de besökte öarna. Annars dricks det mycket
sake i Japan, ofta serverat i en liten kopp i en liten fyrkantig skål.
Koppen fylls på tills den svämmar över och sen är det en kamp
att dricka från både kopp och skål utan att spilla. På ölfronten
besöks flera barer. Mestadels hittar vi europeisk eller amerikansk
öl, vilket är lite tråkigt. Men på en annan krog hittar vi denna
affisch, vilket är lite roligt.

Men att avstå från alkohol är inte bara trist. Det gör också att de
tillfällen då jag dricker alkohol blir mycket roligare. Detta gäller
speciellt när 90% av den öl som serveras är den ganska tråkiga
standardlagern, oftast paketerad i ett lokalpatriotisk omslag.
”Russia’s number one beer!”
”Genghis Khan’s favourite!”
”Brewed in China since 1878.”
I de här länderna är faktiskt andra drycker mer intressanta. I
Ryssland serveras god vodka, med faktisk smak. I Mongoliet
dricker jag fermenterad hästmjölk, runt 3% med en stark doft av
mögelost. I Kina erbjuds olika sorters risvin. Kineserna har i och
för några intressanta öl. Inflyttade västerlänningar har i de större
städerna öppnat lite mikrobryggerier, men det är i Qingdao
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Snabbt stopp i Korea, där jag blir löjligt full på en blandning av
öl risvin kallad So-Maek. Det bästa, eller kanske det sämsta, av
två världar.

”Skaparen skulle kanske
gift sig med en skotte”
Vietnam, Kambodja, Thailand. Sydostasien är billigt men
tråkigt. I Vietnam serveras färsk öl, ”Bia Hoi”, som för 1,50
kronor glaset antagligen är världens billigaste. Men så smakar
det också väldigt lite. I Kambodja hittar vi ett mikrobryggeri,
men ölen är i stort sett odrickbar och jag lämnar nästan allt.
I Thailand berättar en krögare för oss att det är olagligt för
andra än de stora två, Singha och Chang, att brygga öl. Med
en konspiratorisk blick serverar han dock sin egenbryggda öl.
En olaglig men god pale ale. Han har vänner som åker över
till Kambodja eller Laos för att brygga, säger han. Själv har han
inte orken. Han importerar dock deras drycker, vilket är lagligt.
Thailändarna är dock i sorgeperiod allihopa då deras kung ska
kremeras under tiden vi är där (oroa er inte, han är redan död
sedan ett år tillbaka), så det är inte någon särskild feststämning.
Vi möter en man som trots detta firar sin födelsedag. Han
bjuder på något han kallar för ”Mekongwhisky” men som
smakar gammal bensin. Skaparen skulle kanske gift sig med en
skotte.

Vi rör oss vidare, ner till Nya Zeeland. Här finns det vin. Det
fanns det i och för sig tidigare, i sydostasien till exempel, men
det vietnamesiska vinet kan lite generöst kallas för ”ett pågående
projekt.” Det finns en vingård i Kambodja, och jag ångrar bittert
att vi inte hann med. En kambodjansk bonde såg i slutet på
90-talet ett tv-inslag om att göra vin. Inspirerade startade han

16 Ghasetten

och hans fru en vingård, trots att i stort sett alla sa att det var
vansinne. Vinet ska tydligen vara fruktansvärt, och ofta har paret
experimenterat fritt och haft i fruktjuice, brandy eller annat
kul. Men det går bra för dem och de har mellan 20 och 100
turister på besök per dag. Men i Nya Zeeland väntar kraftiga
och fruktiga viner. Men också öl. Så intressant öl att jag ännu
inte druckit något vin. Ölen i Nya Zeeland är ofta packad med
humle. Den inhemska humlen ger doft och smak av tropiska
frukter, tydligt annorlunda från amerikanska och europeiska
sorter. På ”Brother’s Beer” provar jag mig upp från en pilsner
till en dubbelipa, och hamnar i en slags humleeufori. Lite åt
andra hållet väntar ”Galbraith’s Alehouse”. Här är inspirationen
engelsk, och ölen är svagare alkoholmässigt och lite nedtonad.
Fortfarande med samma toner av mango och ananas. Jag har
inte ens varit här en vecka, men redan blivit förälskad. Och
ölindustrin har likt i Sverige exploderat, så det finns ingem brist
på nya saker att pröva. Och så det tidigare nämnda vinet. När
ska jag hinna med det? Kanske är det överskattat att vara nykter.

- Ivan

de Boulloche
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Annonssida
I nuläget är denna sida tom, detta hoppas vi att ni kommer ändra på! Skicka
in din annons till ghasetten@gmail.com för att publicera den här. Det kan
vara försäljning av cykel, uthyrning av rum eller ett letande efter brevvän.
Allt är möjligt.
OBS! Vi kommer att ta en symbolisk summa på 10 kr för din annons.
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GH nations pub

Välkomna till
MÅNDAGAR I GHUBEN

gäller alla medlemmar i GH
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Kalendarium
November
18 – Separationsbal
21 – Landskap
26 – Städdag
December
9 – Luccegasque
17 – Städdag
31 – Sylvestergasque

