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-Kalmar län

-Vimmerby

-Hultsfred

-Eksjö/Mariannelund

-Kinda

-Västervik

-Linköping

-Läsarnas egna 
nyheter

Innehåll

Nyheter 

Sport 
Kultur 
Motor 
Debatt 
Platsannonser 

 

 

 

Författare: LV/LK 

Dela med andra 

 
För artikeln i sin helhet, se papperstidningen. 

 

”Stor, stark mässa” i 
Cupolen 

12.04.2010
10:32

Whiskymässan är redan en inarbetad och en 
framgångsrik tradition i Linköping. Nu i helgen var 
det dags för en mässa för ölet. 

 
Är man förtjust i öl finns det väl inget bättre än att 
mingla runt, träffa likasinnade entusiaster och samtidigt 
få provsmaka på olika sorter av favoritdrycken?  
 
Uppföljare nästa år  
En ölmässa i Linköping kan tyckas vara ett vågspel men 
med 400 besökare på eftermiddagspasset och ungefär 1 
500 på det populära kvällspasset så blir betyget för 
arangemanget klart godkänt .  
Richard Lindblad är ansvarig för mässan och han har med 
visst bistånd av sin far Kenneth ”Wiskeymässan” Lindblad 
arrangerat Linköpings första mässa för öl i samarbete 
med Folkets Park i Linköping.  
– Jag är jättenöjd med hela arrangemanget det har gått 
över all förväntan. Många trodde väl att det skulle bli lite 
mindre med folk än vad det faktiskt blev så alla utställare 
har haft fullt upp, säger en stolt mässgeneral Rikard 
Lindblad och fortsätter.  
– Jag har ju varit runt på en mängd olika mässor och på 
lite olika bryggerier och tittat och funderat på hur man 
ska öka intresset för flera ölsorter än bara ”en stor stark”, 
säger Richard som till vardags studerar vid Linköpings 
universitet. Han har hållit på med sitt fritidsintresse, 
studier av öl, i fyra år och det har lett till att han nu tar 
klivet och fixar till ett Beer Expo i Linköping för att bredda
intresset. 

 

 
Utskriftsversion 
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