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De två lokala mikrobryggerierna fick båda f rhinder och kunde inte delta i årets lmässa på l rdagen.
Men mässlokalerna fylldes ändå snabbt till trängsel av folk som ville doppa näsan i glasen och dricka
med eftertänksamhet.
- Den här var bra, väldigt besk men det tycker jag om, sa Stefan Backstr m.
Ölmässan h lls i Tornet och de innersta lokalerna, med tegel på väggar och synliga balkar i det h ga
taket, gav rätt känsla av lhall. Det f rsta passets f rsta timme var inte ens till ända innan fylligt
s taktig ldoft steg ver huvudet på de hundratals bes karna där och trängseln var stor.
Stefan Backstr m med hustru Maria Backstr m och släktingar Robin Kuosmanen och Juha Kuosmanen
är genuint intresserade av l. Listan de gjort upp i f rväg ver bryggerier som intresserade dem och l
de ville pr va inneh ll nio punkter. F rst ut var ett r k l från Närke Kulturbryggeri och det f ll dem väl i
smaken. Därefter avsmakades en besk från Oppigård.
- Fin. Fast bäst tycker jag nog ändå om ale, sa Stefan Backman.
Ölmässans två pass på l rdagen tog emot vardera cirka 900 personer och passen blev fulla.
Sällskapet Backman-Kuosmanen var n jda med utbudet av utställare och servicen på mässan med
undantag f r garderoben.
- Där blev det tvärstopp, vi tappade en timmes
in jackor. Ullaredskänsla, sa Stefan Backman.

ldrickande på mässan f r att vi fick vänta på att hänga
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