
             Hej ostronvänner !
Vattnet blir svalare och ostronen bara bättre och bättre.
-Efterfrågan är större än tillgången, inte minst efter den stora publicitet som 
varit kring ostronet, säger Bengt Klemming, i Bröderna Klemmings Dyk, 

Sveriges enda licensierade ostronfiskare. 
 Invasionen av Crassostrea gigas, det japanska jätteostronet, anses inte konkurrera med 
Ostrea edulis om utrymmet på bottnen.
-De lever på grundare vatten, men kan bli ett hot mot blåmusslan, som lever på samma djup, 
säger Mats Ulmestrand, forskarrepresentant i Ostronakademien.
Lars Karlsson, Everts sjöbod, Grebbestad,   placerade sig på en hedrande andraplats i SM i 
ostronöppning. Det räckte inte till en plats i VM i Galway, Irland, men Lars klev ändå inte 
lottlös av scenen i Göteborg:
 Årets Silverostron-vinnare, Inger Grimlund, sponsrade en resa för Lars, som kunde åka dit 
som sekond åt Sveriges deltagare Johan Malm.       –Det var en fantastisk upplevelse att se 

VM på nära håll, berättar Lars. VM-
tävlingarna satte sin prägel på stan och 
närmare 70 000 ostron konsumerades 
under helgen.
Tävlingarna invigdes med en veteranbils- 
och flaggparad genom Galway. Folk slöt 
upp efterhand och det blev en mäktig parad 
med de 17 deltagande ländernas flaggor 
och deltagare i täten. 
Entrén till tävlingstältet var i VM-klass: 
130 euro för en förmiddag och 110 euro för 
eftermiddagen !  Men då ingick supé och 
mycket Guinness, som var huvudsponsor. 
-Tältet rymde väl ca 1000 personer och det 

blev en härlig stämning allteftersom dagen gick. Vi som var där för att titta och lära fick 
hjälpa till att öppna de närmare tiotusen ostron som såldes i tältet under dagen. 
William Chopper Young, USA, vann VM, medan Johan Malm kom på tredje plats.
-Om jag kapar 30 sekunder på mitt personbästa kan jag ha en chans att nå Galway,  säger 
Lars.  
 VM i Ostronöppning startade redan 1953. Sverige har hittills vunnit fyra gånger. Mer att läsa 
om festivalen och VM finns på www.galwayosysterfest.com 

Silverostronet 
Förutom vårt stipendium på 10 000:- (läs mer om årets mottagare Eric Bergwalls forskning 
på hemsidan) så har vi i år skapat en ny utmärkelse till någon/ något som bidragit till att 
popularisera Ostrea edulis.  En värdig innehavare till Silverostron nr 1 blev Inger Grimlund, 
som presenterar sig så här:
Ostronets värld innehåller allt en  äventyrare kan önska sig.
Spänning, romantik och lusten att övervinna alla svårigheter som öppnande av ostronet kan innebära.
Hur kom jag in i ostronhistorien?
Mitt första ostron åt jag i Malmö. Där hade Lars Lendrup dukat upp läckra ostron på en lång zinkdisk 
och en torr Chablis väntade i glaset.
Det var med spänning jag  förde ostronet till munnen med lätt darrande hand. Lendrups forskande 
blick förföljde ostronet tills det försvann in i min mun.
Jag slöt ögonen. Skulle jag tugga på ostronet eller skulle det slinka ner utan den ansträngningen?
Då välvde den saltmjuka havssmaken upp genom näsa och mun - och jag var förförd och förälskad. 
Från det ögonblicket har jag alltid en längtan efter ostron.

     Från tävlingarna i Galway 2008

http://www.galwayosysterfest.com/


Mitt nästa möte med ostronvärlden var i Irland. Jag var inbjuden av turistchefen John Kennedy att lära 
känna Irland och dess mattraditioner. Man berättade om ostrontävlingar och att nyårsostron var 

tradition. Jag blev nyfiken och fick chansen att 
åkt till Galway på VM i ostronöppning 1976.
Ja, se det var en fest det. Kampen hade från 
början stått mellan pubarna Moren´s och Paddy 
Burk men under åren hade denna interna tävling 
blivit mer och mer uppmärksammad av länder 
runt om i världen. Från att ha varit en intern 
kamp blev tävlingen ett världsmästerskap!
Och så ett glas Guinness naturligtvis! 
Champagne? Vad är det för tjafs när det finns 
skummande Guinness. Så fick det bli.
Då kom en reporter från Irländska radion och 
stack en mikrofon under näsan på mig och 
frågade :"What do You think about this 

competition?".
Jag svarade naturligtvis att jag tyckte tävlingen var hur kul som helst och lovade honom och irländska 
folket att nästa år komma med en svensk mästare till tävlingen i den lilla staden Clarenbridge.
Sagt och gjort. Östermalmshallen involverades i planerna och i god tid före sommaren ordnades den 
första svenska ostronöppnartävlingen 1977. Eftersom jag då arbetade för Svensk Damtidning var 
några kändisar i juryn ett måste. Det blev Alice Timander, Åke Söderkvist, Janne Loffe Karlsson, 
Werner Vögeli och så pappa Christer Elmqvist. Vinnare blev Helmut Prössel från Savoy i Malmö. 
Så drog vi då iväg till Irland med Sveriges första ostrontävlande precis som jag lovat.
Tidningen Svensk Damtidning  var med på noterna och med detta blev Sverige respekterat som 
ostronland!
Helmut Prössel blev tvåa på tiden 3 minuter och 27 sekunder. Utsökt tid som ingav respekt.
Nu hade Helmut fått in tekniken. Andra året arrangerades svenska mästerskapet i Malmö på Lilla 
Torg. Helmut var den säkra mästaren som sedan representerade Sverige i Irland. 
Två år i rad  tog han hem världsmästartiteln, Helmut Prössel. I hård konkurrens öppnar han 1980 de 
trettio ostronen på tiden 2,56 minuter. Naturligtvis var jag med vid ringside. 
Under åren som gått har det svenska mästerskapet organiserat i olika delar av landet - Grebbestad, , 
Göteborg och tillbaka till Östermalmshallen. Söderhallarna i Stockholm har också varit tävlingsarenan 
några gånger. Irländska turistbyrån har sponsrat tillsammans med goda vänner från olika företag. Att 
här räkna upp dem alla skulle ta mycket plats och lång tid. Men jag säger bara"Tack för Silverostronet 
jag fick". Det är roligt att få eloge för det man startade för 31 år sedan.
Jag ser också på framtiden med tillförsikt. Läromästarna har varit många under åren och tillväxten är 
god för blivande världsmästare i denna ädla tävling.
Hasse Johannesson, Per Olofsson och Dieter Berner är världsledande ostronöppnare som gärna lär ut 
konsten till framtidens mästare.Jag står som vanligt vid ringside och slukar ett ostron då och då.
 Om några dagar åker jag till Galway där tävlingen numera slagit upp sitt stora tält med publik från 
hela världen. Paraden med borgmästaren i spetsen och den vackra lilla "Ostronpärlan" kommer som 
vanligt att förgylla tillställningen.

 Vi gratulerar Inger Grimlund till Silverostronet !
  Grattis säger vi  även till Mats Ulmestrand, i Ostronakademiens styrelse. Den 30 oktober tar  han 
emot ”fiskets Nobelpris”  Kungsfenan i klassen Hållbar Fiskenäring för, citat: sitt arbete att på 
ett enastående sätt förena biologisk och teknisk kunskap i utvecklingen av 
fiskredskap. 
Vi önskar er alla många trevliga ostrontillfällen och så hörs vi snart igen !

Hälsningar från oss i Ostronakademiens styrelse

       

Inger Grimlund vid ringside i Galway 2008

http://www.champagnehuset.se/
http://www.grebbestadsfisk.com/

