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Det är några dagar kvar till den riktiga ölsäsongen sätter igång på allvar. För även om ölnyheterna
duggar tätt så är det först på lördag som den riktiga ölsäsongen 2013 inleds på riktigt då Linköping Beer
Expo lockar ölintresserade från halva mellan-Sverige och lite till. Och festivalgeneralen Rickard
Lindblad har full fart på verksamheten – det är en del att hålla reda på berättar han när vi når honom
mitt i festivalplaneringen. 

Linköping Beer Expo.

- Jodå, det är mycket att göra men det rullar på. Vi säljer mest biljetter just nu och jag hoppas det rullar på så
fram till mässan! Annars går det enligt planerna.

Vad får inte hända kvällen före mässan?
– Oj, det är riktigt trist med återbud från utställare kort inpå. Förra året hade jag inte heller hunnit testa
entrébiljettsystemet som var nytt då, det var ”lite” jobbigt när det inte riktigt funkade som ämnat men det löste
sig.

Ni har ett ambitiöst provningsprogram – hur har intresset varit för det?
- Det är bra! Det säljs biljetter och snart är 40% sålda. Jag hade gärna sålt ett par till men de säljs mycket på
plats också.
Vilka utställare är du mest spänd på?
- Jag tycker givetvis att alla utställare, gamla som nya, är spännande, men jag ser fram emot bl.a. Motala
Brygghus, Jädraås Bryggeri och VilleValla som är en ambitiös ölpub här i Linköping.
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Det känns som om ölscenen håller på att explodera – har du märkt något av det inför mässan?
- Absolut! Förut kändes det som man hade koll på vilka och vad som fanns därute, nu är jag glad om jag vet om
hälften av bryggerierna! Jag har haft ett stort intresse från nya mikrobryggerier som vill ställa ut men varit lite
ivriga och inte hunnit gång med bryggandet. Men mer generellt så känns det som folk har mer koll och det
lyfter ju det totala intresset.
Ni har infört ölguider som ska guida till olika öl på mässan – vad är ambitionen med det?
- Hela idén bygger på att det ska bli enklare för vem som helst som kanske inte har så bra ölkoll att få tips av
dessa guider, men det gäller ju även folk med mer kunskap som vill bolla lite. Kort sagt, ambitionen är att höja
intresset och kunskapsnivån kring öl.
Till sist, vad dricker du helst för öl just nu?
-Någon favorit som jag kan dra fram för att varva ner lite. En Great Divide Old Ruffian skulle vara trevligt att
dela med någon.
Text: Joel Linderoth

Läs mer: Beerbliotek debuterar snart med sin första öl 
Läs mer: Här hittar du de bästa ölställena i Köpenhamn
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