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Första ölmässan i Linköping
Whiskymässor är ingen nyhet för Linköping. Men ölmässor är det. I går ordnades den första.
Det är sonen som är mässgeneral. Pappa har ordnat det han är van vid, lokalen, glasen och en del
annat som går igen från whiskymässorna. Richard har bokat in utställare och föredragshållare. För
honom är det ett fritidsintresse, egentligen är han student och läser teknisk biologi vid Linköpings
universitet. Han är 26 år, räknar med att ta examen inom kort och säger att han vill ha ett riktigt jobb
när han är klar. Sen tar han tillbaka det där med riktigt jobb och förklarar att han nog inte kommer att
leva på att arrangera mässor. Men utbildning i teknisk biologi skulle kunna ge jobb i ett bryggeri. Å
andra sidan kan det lika väl bli ett mejeri.
Ölmässan ordnas - precis whiskymässan - i Cupolen och på plats finns några av de ungefär 20 svenska
mikrobryggerierna. Ett sådant kan beskrivas som en motpol till de allt större internationella jättarna.
Mikrobryggerier bygger på hantverk och småskalighet.
- Och jag är mycket förtjust i mikrobryggd öl, jag vill visa att det finns väldigt mycket svensk öl. Allt är
inte "stor stark", säger Richard Lindblad.
Sina kunskaper har han fått genom att jobba i studentpuben Villevalla som ligger i Valla. I år är han
ordförande i den ideella föreningen och där finns runt 100 sorters öl.
- Jag tyckte inte så jättemycket om öl innan men puben har definitivt väckt intresset.
Idén med en ölmässa har han burit på några år och nu när både Bishops Arms och De Klomp öppnat
vågade han sig på att testa.
- För fem år sen tror jag inte det hade fungerat här i stan, säger han.
Om det går ihop sig återstår att se. Richard Lindblad gissar på 300-400 besökare under det första
passet på dagen kanske något över 1 000 eller 1 500 på kvällen.
- Jag tror att det kan bli lite ideellt arbete så här första gången. Men planen är att mässan ska komma
tillbaka om det blir lyckat.
När Corren lämnar honom är han just på väg att sätta ut skyltar så att besökarna kan hitta
vattenkranen där de kan skölja ur sina glas mellan provningarna.
Per Olsson
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