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Linköpings Beer Expo

14 mars, 2013 av Uffe Karlström

Det v

(http://gronahuset.files.wordpress.com/2013/03/linkc3b6ping-beer-expo.jpg)ar en trevlig och
annorlunda roll att vara Ölguide på Linköpingsmässan. Att gå omkring och prata med folk är
givetvis målet med mässor men jag brukar vara allt för fokuserad på att angripa branschfolk för att
över huvud taget notera de andra besökarna. Dessto roligare nu att ha som uppgift att traska runt
och prata med besökarna och höra vad de tyckte, hur de resonerade o.s.v. Det var mitt första besök
på Linköpings ölmässan men konstaterade tidigt att jag kommer att återvända flera gånger.
Lagom stort, roligt, lite annorlunda känsla jämfört med Stockholm och Örebro då intresset ligger
på bara öl. Flera av whiskydistrubitörerna som även distribuerar ett eller två större ölmärken fanns
inte där och detta vred känslan på mässan mera mot enskilda bryggerier och öppnar vägen.
Mässans något mindre yta gör också att vi inte har de gigantiska montrarna. Wicked Wine som
exempel hade ett begränsat utbud med sig vilket släpper fram Matte Ekholm, bryggmästare hos
Stallhagen lite mera i rampljuset. Galatea och Brill representeras av Villevalla Puben vilket i sin tur
lyfte fram Jädraås som stod bredvid dem.

Själv tillbringade jag alltså inte så mycket tid vid montrarna som några meter där ifrån pratandes
med besökare. Det kunde vara korta enkla frågor som, var ligger toaletten men även mera
djuplodande ölkunskaper som förmedlades. Försökte förklara grundläggande begrepp som ale och
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lager, bitter och dubbel-IPOr. Hamnade i bryderier när det pratades om vilka humlesorter som
hade högst alfasyra i 2012 års skörd, jodå, det fanns de som pratade med mig som hade betydligt

mera bryggarkunskap än jag. Mycket trevligt.

(http://gronahuset.files.wordpress.com/2013/03/stronzo-serverar-c3b6l.jpg)Två ölbloggaruppdrag
gav jag mig själv. Dels skulle jag pröva så mycket Stronzo jag fick möjlighet till och jag skulle prata
lite med Malmö Brygghus. Det senare blev det en hel del av. Anders, Thomas och Hampus är
genomtrevliga och mycket öppna med information. De visar inte att man är jobbig med sina frågor
och om ni har möjlighet så ta er till Malmö och deras bryggeripub som ligger inhyst ihop med
bryggeriet i gamla bryggerilokaler. Kring förra sekelskiftet höll Bryggeri Richter till i lokalerna så
nog finns det ölkultur i huset. Jag har prövat några flaskor av Malmö Brygghus för dryga året
sedan men var inte så förtjust i dem för att uttrycka det enkelt därför är det otroligt roligt att pröva
dem igen. Ni som har haft en liknande erfarenhet för cirka året sedan, ge bryggeriet en ny chans.
Det de hade med sig till mässan gick i skalan från bra till mycket bra rakt igenom på det jag
prövade.

Summerar jag ihop hela mässan och min egna roll så hoppas jag vara tillbaka nästa år också som
ölvärd för det var roligt. Att sprida budskapet om öl bland folk som har sökt sig till en ölmässa, kan
man få ett roligare pedagogiskt uppdrag? Jag stod och pratade med en fyra, fem besökare i foajen
när de skulle gå hem efter första passet. En av dem var lite äldre än de andra och det visade sig att

han var far till en av dem och ”medsläppad” som han uttryckte det. Han hade fått en
prioriteringslista med öl han borde pröva och han hade strykigt 15-20 sorter på den. Bland annat
några av de sju synderna, Dubble Rocket och några nte helt lätt öl men nu skulle han hem för att
dricka en riktig öl. En Norrlands Guld!! Smaken är olika och alla som prövar är värda all respekt i

sitt val. Vi ses nästa år i Linköping.
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Varför tog vi ingen gruppbild? Asch.

Uffe Karlström
Det borde vi verkligen ha gjort!!!!
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