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En sen lördagskväll försöker Lithanians utsända hitta till den
nya studentpubben VilleValla med beskrivningen: ”Genom
Vallamassivet och sedan rakt fram. När du tror du åkt för långt
åker du lite längre och letar efter ett vitt hus med en massa
cyklar utanför”. Lagom framme vid Westmansgatan börjar jag
fundera på om det inte började bli för långt så jag fortsätter
en bit till. Helt plötsligt uppenbarar sig en vit villa till höger och
som utlovat är det en massa cyklar utanför.
När jag kliver in immar glasögonen igen på en gång men sedan
kommer det första intrycket. Vad litet det är. Jag hade blivit
förvarnad om den ringa storleken men att det skulle vara riktigt
så här litet hade jag inte tänkt mig. Men ni vet vad de säger,
storleken spelar ingen roll...
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I de första två rummen ﬁnns det ett gäng bord och stolar och
ett par soffor. Då det är premiärkväll är allt fullsatt och det är
en trevlig stämning på stället.

Framme vid baren blir jag upplyst om att den är tillverkad av
1000 skruv, två liter lim och ett otal lager lack. En helt klart
imponerande mängd skruv måste jag säga och jag är säker
på att barens byggare kommer upplysa om det ﬂitigt även i
framtiden.
Ett tips när du ska beställa är att inte be om en stor stark.
Bartendern kommer då att fråga vilken öl du vill ha. Syftet med
VilleValla är att bjuda på de lite mer exklusiva och ovanligare
öl- och cidersorterna utan att gräva ett djupt hål i din plånbok.
Det ﬁnns en stor risk att du blir kultiverad inom dryckesvärlden
hängandes vid baren. Bland annat snappade jag upp en
historia om ett öl som heter Rochfort. Den ﬁnns som dubbel
och trippel. Det syftar på hur många gånger ölen har jäst.
Den bryggs i Belgien av lätt excentriska munkar. När ölen är
färdig för försäljning hissas en ﬂagga på klostret och man får
bege sig dit för att handla. Man handlar genom att skriva sin
beställning på ett papper och lämnar in det tillsammans med
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pengarna i en lucka i muren. Man får sedan ut ölen i en annan
lucka. Dock bara två backar åt gången för sedan måste man
lämna sina backar och ställa sig i kö igen. Sedan är det inte
helt säkert att man får vad man beställt. Om man till exempel
beställt en back trippel får man vara glad om det ﬁnns ett par
trippla i den för munkarna på andra sidan muren har inte full
kontroll på vad de stoppar i. En viss misstanke föreligger att
de provsmakar varorna.
Den mest udda ölen jag såg heter Kwak. Den serveras i ett
glas med rund botten som hänger i en trävagga. Anledningen
till detta är att bryggeriet låg utmed en stor väg och vagnförarna
ville ha öl under färden. I och med att det skumpar en hel
del fungerade det inte bra med vanliga glas. Någon ﬁck då
snilleblixten att hänga upp glaset och låta tyngdkraften sköta
resten. För att få ölen serverad i ett sådant glas måste du dock
lämna vänster sko i pant då glaset kostar mer än tiogånger vad
innehållet gör.

På sikt kommer det även att ﬁnnas ett sortiment av whisky och
konjak. Men paraplydrinken tror jag du har svårt att hitta här.
VilleValla kommer att ha öppet tisdagar (17 – 24) samt torsdag
ar och lördagar (17-01). På fredagar ﬁnns möjligheten att hyra
lokalen.
Mitt första besök på VilleValla slutade med att jag vänligt men
bestämt blev utslängd utan att ens ha fått i mig en droppe
öl. För nu var det stängningsdags. Jag rekommenderar varmt
att dra ihop ett gäng kompisar och testa VilleValla för ett
något lugnare pubbesök med något bättre än en stor stark i
handen.
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