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Hejsan alla ostronälskare! 

 

Ostronets Dag  i Grebbestad lördagen den 2 september: 

Ostronets dag öppnades på sedvanligt sätt med Kanonskott!  Invigningstalet hölls i år av 
Tanums kommuns turistchef Tove Bengtsson med den äran! 

 

Och vilken dag! Solen sken från en molnfri himmel och samhället var ”fullsmockat” fre-
dag, lördag. Parkeringsplatserna var fulla så man fick parkera uppe vid kyrkan för att få 
plats! Tror alla restaurangerna som hade ostron på menyn gjorde rekordkassor. Det var 
fullt på boendena och campingarna fick en extra sjuds. Grebbestads camping som var 
nästan tom i veckan fick hänga upp skylten fullbelagt osv...  Tänk att ett litet skaldjur 
kan ställa till det på detta viset!   Och ack vad trevligt! 

Totalt var det nytt rekord igen då  6 000 st. lokala ostron  konsumerades! 

Och vilka ostron! Pga sommarens kalla vatten har de ej lekt som vid högre vattentemperatu-
rer, fullmatade med en härlig balans mellan mineraler och sälta. 

Nytt för i år var att Ostronakademien fick förtroendet att anordna SM i ostronöppning. 
Den brukar ju annars vara i de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö!  Nu blev 
det ju där ostronen kommer ifrån och det var mycket uppskattat och nyfikenheten var 
stor . Vi hade i vanlig ordning tur med vädret! Det verkar som första helgen i september 
alltid är fin - men det skall man inte ta för givet. Detta kan man kalla säsongsförlängning 
för oss på ostronkusten!  

Vi delade också ut det uppskattade ostronpriset Årets Silverostron. Det går till någon 
eller några som gjort en anmärkningsvärd insats för att ge det svenska ostronet en berät-
tigad uppmärksamhet.  

Det gick i år välförtjänt till Bo Helgesson, Baldersnäs konstsmedja i Dalsland, 
www.oysterknives.com. för sina fantastiska ostronknivar som används av många av värl-
dens bästa ostronöppnare samt till Hasse Johannesson – som har varit svenska mästare, 
nordisk mästare, europamästare samt Världsmästare under samma år! Ja, vad säger 
man. Han har även ansvaret för SM-tävlingarna samt  initierade och leder World Cup i 
ostronöppning! 

Motivationerna till dessa båda giganter kan Ni läsa på  Ostronakademiens hemsida.   

Och som grädde på moset –  fick vi  för första gången en Svensk Mästare i ostronöppning 
från de egna leden  - vår egen Lars Karlsson som slog den nuvarande världsmästaren 
Johan Malm! Äntligen- det var inte dåligt då Johan är Grym och alltid ligger i topp i värl-
den. Alla motståndarna var glada för och gratulerade Lars till en välförtjänt seger då han 
länge har legat och nosat på toppen. Kamratskapet mellan de tävlande är en upplyftande 
syn! Torsdag den 21 september åker han med Karlsson familjerna till VM i Galway på 
Irland. Fred. 22 är det Irländska mästerskapen och lördag den 23 smäller det till med 
VM!  Se Galway Oyster&Seafood Festival. 

Får Lars bra dag kan vad som helst hända!!!  



 

Är det någon som vill hänga på och heja? I så fall gå in på nätet och kolla flyg o. boende.  
Det är en fantastiskt trevlig upplevelse med ostronparad på huvudgatan och restaurang-
gästerna som sitter längs gatan sluter upp .Fredag morgon är alla tävlande från hela 
världen, inbjudna  till familjen Kellys ostronodlingar med ostron och Guinness på stran-
den och sedan blir det hembakta scones, te och kanske ännu en Guinness i köket (hela 
huset) hemma hos familjen Kelly. Säkert en oförglömlig morgon! Sedan blir det lunch på 
Michael Morans berömda familjerestaurang MORANS som ligger i  närheten, (sjunde ge-
nerationen?). Michael ställer så ofta han kan upp som domare på NM i ostronöppning i 
Grebbestad början på maj! Gå in på Moran´s Oyster Cottage.  Sedan studentstaden Gal-
way ........ 

• För övrigt håller ostronakademiens film om svenska ostron och ostronakademien 
på att spelas in undan för undan. Planen är att den skall bli färdig i höst. Spän-
nande! 

• Ostronutställningen vi hade hängande på räktrålaren Ferders kasserade gamla 
trålduk på Ostrondagen var mycket uppskattad och Mats som guidade  hade 
också förfrågningar om att vilja köpa en del av bilderna!  Något att tänka på enligt 
Mats. Detta är något vi kan utveckla! Och skall göra. 

• Gun-Britts” måla på ostronskal” för barnen är verkligen populär . Det har blivit en 
måsteaktivitet och det är säkert kul för barnen att dekorera hemma med konst-
verken. 

• Inte att förglömma – Jens Olsson, vilken fotograf – var hygglig nog att fota tillställ-
ningen och tog nästan 100 underbara bilder att lägga ut på Facebook samt samla 
i vår bildbank. 

 

 

Då vi är helt ideella vill vi rikta ett särskilt Tack till medlemmar och sponsorer som 
gör vårt arbete med att lyfta fram vårt svenska fantastiska ostron både meningsfullt 
och möjligt ! 

Tills vi höres igen önskar vi i Ostronakademien er alla En underbar höst! 

 

 

Mvh StaffanGreby,ordf. 

 

 

 


