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MARIESTAD

Ölet Mariestads export har 
gjort staden välkänd i hela 
Sverige och också utomlands. 
På ett helt nytt sätt bemöts 
Mariestadsbor när vi reser. 
Men det var en kung från 
Nigeria som satte Mariestad 
på kartan.

– En delegation från Nigeria 
kom hit och ville beställa en 
stor mängd festival öl, men 
gillade inte våra etiketter. Vi 
plockade fram gamla etiketter 
från 1800- talet och valet föll 
på en från Mariestads Bryg-
geri, berättar Jens Spendrup, 
bryggeribolaget Spendrups 
vd, för MT.

D
e flesta har varit med 
om det. På resa kom-
mer man att prata med 
nya bekantskaper. När 
man säger var man 

kommer ifrån, Mariestad, associe-
rar de direkt till ölet med stadens 
namn. De vill veta mer om Marie-
stad. Ölet har blivit Mariestads 
bästa ambassadör i Sverige och 
världen.

Förra året vid den här tiden bör-
jade Spendrups sälja öl i världens 
folkrikaste land, Kina. Världens 
största möbelföretag, med butiker 
i 37 länder, säljer Mariestadsöl. 
Senast i förra veckan var det en 
person som på Twitter nämnde 
att de köpt Mariestadsöl i Italiens 
huvudstad Rom.

Lika stort som branden
Uppmärksamheten för Mariestad 
saknar motstycke i historien. 
Enda konkurrenten till detta är 
när den andra stora branden i 
Mariestad, 1895, uppmärksammas 
i världen, bland annat i en notis i 
New York Times den7 december 
det året.

Allt grundar sig på en tillfällig-
het som inträffade samma år som 
Mariestads Bernt Johansson tog 
OS-guld i Montreal. Utan denna 
tillfällighet hade Mariestad och 
det gamla nedlagda bryggeriet 
fortsatt att vara bortglömt. Jens 
Spendrup berättar:

– 1976 kom det till oss en dele-
gation från Nigerias huvudstad 
Lagos i Nigeria. Jag minns det 
för att det var samma år som min 
pappa dog. En man i gruppen vid 
namn Akin-Taylor presenterade 
sig som kung. De ville beställa öl 
till en stor festival i Lagos.

Etikett från 1800-talet
Enda problemet visade sig vara 
att de etiketter som just då fanns 
på deras öl i det då lilla och kon-
kurshotade bryggeriet inte blev 
omtyckta av beställarna. Jens lil-
lebror Ulf  visade istället exempel 
på etiketter från 1800-talet. Och 
valet föll på den etikett som i dag 
pryder Mariestads Export. Skill-
naden var att Mariestadsnamnet 
var utbytt mot Festival Beer.

Ölet dracks sannolikt på Eyo 
Festival som firats med oregel-

bundna intervaller i Nigeria 
sedan 1750. Eventuellt var det 
inte kungen själv som var här, 
utan en delegation för kungens 
räkning. Nigeria är uppdelat i ett 
antal distrikt, var och en med sin 
kung. Våra efterforskningar visar 
att det vid tiden för händelsen 
inte fanns någon kung med nam-
net Akin-Taylor. Kung i distriktet 
Lagos hette Adeyinka Akinola 
Oyekan II.

När Jens och Ulf  Spendrup i slu-
tet av 1980-talet skulle lansera ett 
nytt öl blev det Mariestads Export 

och de valde samma etikett som 
satt på de flaskor som den nigeri-
anske kungen drack ur drygt tio år 
tidigare. Det mark-
nadsfördes inte 
alls, fanns i början 
bara på hotellked-
jan Scandic, men 
blev en makalös 
försäljningsfram-
gång.

– Jag brukar 
berätta den här 
historien som ett 
exempel på hur 
tillfälligheter spe-
lar in, när jag reser runt och talar 
på möten med Företagarna, för-
klarar Jens Spendrup.

Inget gammalt recept
Han berättar också att det inte alls 
är något urgammalt recept från 
det nedlagda bryggeriet i Marie-
stad. Istället är det vi dricker nu 
samma öl som Jens Spendrup 
drack 16 mars 1984, samma år som 
Mariestad firade 400 år. Det var 
nämligen ett specialöl som togs 
fram till Jens 40-årsdag.

– Öltillverkning utvecklas 
hela tiden och vi har inte samma 
 smaker i öl som det var förr i 
tiden. Vår tradition är att ta fram 
recept för öl vi själva tycker om 
och det här är ett öl av dortmun-

dertyp, säger Jens Spendrup.
Mariestads bryggeri har anor 

tillbaka till första halvseklet av 
1800-talet. Då intro-
ducerades tyska 
metoder för öltill-
verkning här. Upp-
gifter gör gällande 
att det var samma 
Fredrik Rosenquist 
som med framgång 
startade Tyska Bryg-
geriet i Stockholm. 
1866 anges som året 
då namnet Marie-
stads Bryggeri AB 

uppstod och förgrundsfiguren ska 
ha varit en A. E. Bendz Bengts-
son. Företaget finns kvar än i dag 
och har 26 april 1897 som registre-
ringsdatum hos dåvarande Kung-
liga patent- och registreringsver-
ket, numera Bolagsverket.

Många skrönor
Det finns många skrönor kring 
Mariestads Bryggeri. Bland annat 
berättar Jens om en före detta 
husar vid namn Hjort som blev 
bryggerichef. Och de anställda 
fick varje morgon ställa upp på 
gården för inspektion, så som var 
brukligt på husarregementet.

Det var 1967 som familjen 
Spendrup köpte Mariestads Bryg-
geri med dess 80 anställda. Till-

sammans med sitt ursprungliga 
företag, Grängesbergs bryggeri, 
omsatte de cirka 40 miljoner kro-
nor årligen.

I dag omsätter Spendrups nära 
tre miljarder kronor. Mariestads 
Bryggeri AB, vars namn pryder 
toppen på Mariestadsflaskan, 
har ingen nettoomsättning alls. 
Namnet lever kvar och ger i 
marknadsföringen intryck av ett 
öl från ett mikrobryggeri. 1972 
lades bryggeriet i Mariestad ned 
och tillverkningen flyttades till 
Grängesberg. 

Breddat varumärke
På senare tid har Spendrups bred-
dat varumärket Mariestads. 2007 
lanserades Mariestads Porter, ett 
mörkt kraftigt öl. Året efter kom 
fin-ölet Mariestads Prima Lager, 
med mera markant beska. Och 
förra året ersattes Mariestads 
Extra Stark av Mariestads Old 
Ox, ett mycket starkare öl. Vid 
hög tider senaste åren har även 
julbrygd och påskbrygd funnits 
till försäljning med Mariestads 
märke.

Nu är ännu en generationsväx-
ling på gång. Jens son Fredrik ska 
till våren ta över vd-posten, sam-
tidigt som Jens sannolikt blir sty-
relseordförande i Spendrups.

TOMAS CARLSSON

Kung i Nigeria satte 
Mariestad på kartan

Jens Spendrup berättar storyn 
bakom Mariestadsölet. 
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1950 var det full verksamhet vid Mariestads bryggeri, som dock lades ner 1972.
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