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Spendrups tar hantverksölet Firestone Walker till Sverige 

 

Som det enda bryggeriet i landet, tar Spendrups nu in "Firestone Walker" till Sverige. Firestone 

Walker är ett av de ledande hantverksbryggerierna i USA och är kända för ölälskare över hela 

världen med flera prisbelönta öl som "Union Jack" och "DBA". 

Adam Firestone och David Walker, grundade Firestone Walker Brewing Company 1996 som ett litet 

bryggeri med rötterna mitt i vindistrikten i Kalifornien. 20 år senare producerar Firestone Walker 

över 2 miljoner liter öl om året och finns att få tag på över hela USA. Nu expanderar Firestone Walker 

utanför landets gränser och nu har turen kommit till Sverige där ett utvalt sortiment nu finns på 

restauranger och barer i hela landet. Inom kort kommer det även gå att beställa på Systembolagets 

beställningssortiment.  

- Vi lever för att få fram den perfekta ölen, ingenting lämnas oprövat och vi har genom åren 

varit mycket framgångsrika i USA. Nu går vi in i en ny och spännande marknad när vi lanserar 

våra produkter till kunniga svenska ölälskare. Att intresset för hantverksöl är så stort i Sverige 

gör det extra kul att få möjlighet att visa upp våra produkter på den svenska marknaden, 

säger David Walker, delägare och grundare av Firestone Walker Brewing Company. 

Genom att ta in Firestone Walker i produktportföljen går Spendrups vidare med nästa steg i 

bryggeriets långsiktiga fokus på importerat hantverksöl som ett komplement till egna ölsorter inom 

varumärkena Brutal Brewing, Mariestads och Norrlands Guld. 

- Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Öl är vår passion. Förutom våra egna 

produkter, introducerar vi kontinuerligt handplockade hantverksöl från bl.a USA och 

Storbritannien till det växande antalet svenska ölälskare. Att vara exklusiv distributör för 

Firestone Walker i Sverige är fantastiskt roligt och känns helt rätt i tiden, säger Björn 

Mannervik , marknadschef International Beer på Spendrups. 

Inför Stockholm Beer & Whisky festivalen som i år firar 25 årsjubileum kommer Jeffers Richardson , 

den förste bryggmästaren och numera ”barrelmeister”  att besöka Stockholm och hålla Masterclasses 

på mässan under torsdagen den 29:e och fredagen den 30:e september där han kommer presentera 

bryggeriet och dess öl. På tisdagen och onsdagen kommer exklusiva provningar med sällsynta 

specialöl att hållas på Akkurat som av många anses vara en av världens absolut främsta ölbarer. 



Under festivalens andra vecka kommer även Adrian Walker, bror till David och exportchef att besöka 

Stockholm för att sprida ”the Beer Gospel” som Firestone Walker själva utrycker det. 

http://www.firestonebeer.com/ 

 

För mer information, kontakta: 

Björn Mannervik, marknadschef, International Beer Spendrups, 070 182 77 78 

Rose-Marie Hertzman, presschef, Spendrups, 070 283 02 75 
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