
Om glass, øl og drarn
I AnrrMari Gregersens for øvrig meget lesverdige
artikkel "Alle glass på riktig plass" i nr. 3/2OO4,kan
vi avslutningsvis lese at "øl og dram inngår ikke i
Ledaars k/assiske oppsetning. Skal du servere dette,
anbefales det å sette drammeglasset til høyre og
ør€ilåsset til venstre'.

Nei, hvorfor det? Jeg har en mistanke om at anbefa-
llngen har sin rot i danske drikkeskikken Det har seg
dessverre slik at mange nordmenn simpelthen ikke
liker smaken av vår nasjonale dram - den edle norske
akevitten - men føler likevel at de ved visse anledning-
er må drikke den. D€rfor drikkes akevitten på dansk
maner, som var den en simpel Aalborger: Den fryses
ned til en temperatur hvor smaken nesten er borte,
drammen hives ned med grøssende gulp og etter-
smaken skylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og
man puster lettet ut; heldigvis nesten et helt år til
neste jul!

Når dette er situasjonen, gir det selvsagt mening i å
sette drammeglasset til høyre og ølglasset til venstre,
ut i fra hovedregelen om glassenes rekkefølge: At man
starter med glasset lengst til høyre og drikker seg
vidore mot venstre. Men slik bør det ikke være. God,
dvs. norsk, akevitt skal nytes med omhu og andakt.
Temperert, - som cognac. øl høret med, men må inn-
tas (i moderate mengder) føl akevitten, slik at gane og
strupe er behagelig avkjølt (ikke nedkjølt) og optimalt
r6de til å kildres og meskes av de edle dråper.
q da bør det også være klart at ølglasset står til
høyre og drammeglasset til venstre!

Med vennlig hilsen
Odd Gunnar Skagbstad
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Om glass, øl og dram
I Ann-Mari Gregersens for øvrig meget lesverdige

art ikkel "Atle glass på r ikt ig plasso i  nr.3/2OO4,kan

vi avslutningsvis lese at -Øl og dram inngår ikke i

Ledaals klassiske oppsetning. Skal du servere dette,

anbefales det ii sette drammeglasset til høyre og

ølglasset til venstre,.

Nei, hvorfor det? Jeg har en mistanke om at anbefa-

lingen har sin rot i danske drikkeskikker. Det har seg

dessverre sl ik at mange nordmenn simpelthen ikke

l iker smaken av vår nasjonale dram - den edle norske

akevitten - men føler likevel at de ved visse anledning-

er må drikke den. Derfor drikkes akevitten på dansk

man6r, som var den en simpel Aalborger: Den fryses

ned til en temDeratur hvor smaken nesten er borte'

drammen hives ned med grøssende gulp og etter-

smaken skylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og

man puster lettet ut; heldigvis nesten et helt år til

neste jul!

Når dette er situasjonen, gir det selvsagt mening i å

sette drammeglasset til høyre og ølglasset til venstre'

ut i fra hovedregelen om glassenes rekkefølge: At man

starter med glasset lengst til nøyrc og drikker seg

videre mot venstre. Men slik bør det ikke være. God,

dvs. norsk, akevitt skal nytes med omhu og andakt.

Temperert, - som cognac . Øl hører med, men må inn-

tas (i moderate mengder) før akevillen, slik at gane og

strupe er behagelig avkjølt (ikke nedkiøl|\ og optimalt

rede til å kildres og meskes av de edle dråper.

Og da bør det også være klart at ølglasset står til

høyrc og drammeglasset til venstre!

Med vennlig hi lsen

Odd Gunnar Skagestad

(l n nlegget e r forko rtet-)
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Om glass, øl og dram
I AnnMari Gregersens fot øvrig meget lesverdige
artikkel ,.Alle glass på riktig plasso i nr. 3/2O04, kan
vi avslutningsvis lese at 'Øl oE dram inngår ikke i
Ledaals klassiske oppsetning. Skal du seryere dette,
anbefales det å sette dramrneglasset til høyre og
ølglasset til venstre,.

Nei, hvorfor det? Jeg har en mistanke om at anbefa-
lingen har sin rot i danske drikkeskikker. Det har seg
dessverre slik at mange nordmenn simpelthen ikke
liker smaken av vår nasjonale dram - den edle norske
akevitten - men føler likevel at de ved visse anledning-
er må drikke den. Derfor drikkes akevitten på dansk
man6r, som var den en simpel Aalborger: Den fryses
ned til en temperatur hvor smaken nesten er borte,
drammen hives ned med grøssende gulp og etter-
smaken skylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og
man puster lettet ut; heldigvis nesten et helt år til
neste jul!

Når dette er situasjonen, gir det selvsagt mening i å
sette drammeglasset til høyre og ølglasset til venstre,
ut i fra hovedregelen om glassenes rekkefølge: At man
starter med glasset lengst til høyre og drikker seg
videre mot venstre. Men slik bør det ikke være. God,
dvs. norsk, akevitt skal nytes med omhu og andakt.
Temperert, - som cognac. Øl hører med, men må inn-
tas (i moderate mengder) før akevitten, slik at gane og
strupe er behagelig avkjøh (ikke nedkjølt) og optimalt
rede til å kildres og meskes av de edle dråper.
Og da bør det også være klart at ølglasset står til
høyre og drammeglasset til venstre!

Med vennlig hilsen

Odd Gunnar Skagestad

( I n n iegglet er forkortel )
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On glass, øl og dra,m
I AnFMari Gregersens for øvrig meget lesverdige
artlkkel .Alle glass på riktig plass' i nr. 3/2O04, kan
vi åvsfutningsvis lese at nØl q, dtam inngår i'ri/|e i
Ledaars kassiske oppsetning. Ska, du servere dette,
anbefares det å sette dråmmegrasset til høyre 4
ø,glasset ti, venstre,.

Nel, hvorfor det? Jeg har en mistanke om at anbef&
llngen har sin rot i danske drikkeskikker. Det har seg
deswerre slik at mange nordmenn simpelthen ikke
llker smaken av vår nasjonale dram - den edle norske
ake\ritten * men føler likevel at de ved visse anledning-
er rnå drikke den: Derfor drikkes akevitten på dansk
rnan€r, som var den en simpel Aalborger: Den frysos
ned til en temperatur hvor smaken nesten er borte,
drammen hives ned m€d grøssende gulp og etter-
$naken skylles hurtig vekk med en øl eller tre. Og
man puster lettet ut; heldigvis nesten et heft år til
neste jull

i{år dette er situasjonen, gir det selvsagt mening | å
o€tte drammeglasset til høyrc og ølglasset til venstre,
ut i fra hovedregelen om glassenes rekkefølge: At man
starter med glasset lengst til høyre og drikker seg
vidgre mot vonstre. Men slik bør det ikke være. God,
&s. norsk, akertitt skal nytes med omhu og andakt.
I€mperert, - som cognac. øl hø/,et med, men må inn-
tas (i moderate mengder) før d(evitten, slik at gane og
strupe er behagelig a\rkjølt (ikke nedkjøft) og optimalt
r,ede til å kildres og meskes av de edle dråper.

@ da bør det også være klart åt ølglasset. står til
hryre og drammeglasset til venstrel

med vennlE hilsen
@d GunnarSlølPstad


