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Ostronets dag

Som arrangör för Ostro-
nets dag stod Ostronakade-
mien med sitt huvudsyfte 
att sprida kunskap om det 
svenska ostronet, ostrea 
edulis.

Staffan Greby, heders-
ordförande i akademien 
och därmed en av arrang-

örerna, var nöjd med da-
gen. Han fanns på plats för 
att öppna ostron till den 
långt ringlande kön. 

– Det gäller att ha den 
rätta tekniken, förklarar 
Greby. Det är svårt i början, 
men sedan sitter det för 
alltid, fortsätter han medan 

klicken från öppnade ost-
ron avlöser varandra. 

Lördagen var den första 
men absolut inte sista 
gången som Birgitta och 
Nils-Ove Lindberg, Öddö, 
åt ostron.

Att ostron tillhör en av 

havets delikatesser håller 
de båda med om.

– Den lilla mängd salt-
vatten som fanns kvar i ost-
ronet gjorde det till en 
sträv och utsökt smak, för-
klarar Nils-Ove. Birgitta 
tillägger att den syrliga ci-
tronen som serverades till 

var pricken över i:et. Efter 
provsmakningen väntade 
en välpassande fisksoppa 
för paret Lindberg. Allt i 
havets tecken.

En dag full av aktivitet 
och ostron kunde inte av-
rundas på bättre sätt än 
med en traditionell brygg-

dans. Detta samtidigt som 
Grebbestads restauranger 
höll öppet med – ja, gissa 
vad – ostron på menyn.

Marie Carlsson 

En tallrik fylld med havets guld.

Birgitta och Nils-Ove Lindberg, Öddö, besökte Ostronets dag och passade på att äta 

ostron för första gången, men inte sista gången.

– Det är jättekul att måla 

på skalen. Det bästa är att 

jag ska få ta med dem 

hem, säger Synne Holtan.

Smakprov av tångknäcke 

och skagenröra fanns att 

erhålla under dagen.

Peter Norén, Bengt Karlsson och Pelle Larsson under-

höll längs kajen under hela dagen.

Johan Rolandsson årets stipendiat
Innan kanonskottet 
som fick inleda Ost-
ronets dag ljöd ge-
nomförde Ostronaka-
demien sitt årsmöte. 
Susanne Lindegarth 
övertog ordförande-
posten och Johan Ro-
landsson tilldelades 
stipendium på 
10 000 kronor. 

För sex år sedan startade en 
grupp ostronfantaster den 
ideella föreningen Ostron-
akademien, med huvudsyfte 
att sprida kunskap om och 
förståelse för det svenska 
ostronet, ostrea edulis. In-
tresset för föreningen är 
stort och idag har Ostrona-
kademien drygt 600 med-
lemmar. Som nyvald ordfö-
rande har forskaren, Susan-
ne Lindegarth, en mängd 
kunskaper att dela med sig.

Lindegarth arbetar på 
Tjärnö Marinbiologiska la-
boratorium och har under 
de två senaste åren lett ett 
flertal näringsutvecklings-
projekt. Under sina verk-
samma år på Tjärnö har 
hon också bedrivit mycket 
forskning kring japanska 
och svenska ostron. Med 
sina unika kunskaper hop-
pas Susanne bli en rik källa 
för Ostronakademien, där 
samtliga ledamöter ser 
fram emot samarbetet.

– Som nyvald ordförande 
önskar jag kunna dela med 
mig av det jag kan för att 
förhoppningsvis locka fler 
att intressera sig av vårt 
unika svenska ostron, säger 
Susanne.

Idag består styrelsen en-
bart av två kvinnor, något 
Lindegarth har visioner att 
förändra.

– Jag kommer att kämpa 
hårt för att utjämna köns-
kvoten inom Ostronakade-
mien, men mitt huvudmål 
är ändå att föreningen ska 
sprida information till all-
mänheten om vårt svenska 
ostron, säger hon.

Lindegarth har redan en 
del planer för hur visionen 

ska slå in då tankar att ska-
pa fler möjligheter till 
provsmakning är en bety-
dande del.

– Tanken är att Ostron-
akademien ska dyka upp på 
olika evenemang för att ge 
fler möjlighet att smaka på 
godsakerna. Jag vill framfö-
rallt vända mig till de yng-
re och försöka fånga upp 
intresserade på studentni-
vå, berättar Lindegarth.

Vid årsmötets slut över-
lämnade den nyvalda ord-
föranden ett stipendium till 
Johan Rolandsson, Öster-
sund. Han har sedan april 
forskat kring var och när 
ostronlarver når botten, 
något som är av betydelse 
för att kunna ta vara på lar-
verna inför fortplantning-
en. Genom denna forskning 
ska det i framtiden bli enk-
lare att odla svenska ostron 

vilket också kan ge större 
tillgång till havets läcker-
heter. 

– Jag är väldigt tacksam 
för stipendiet som kommer 
att gå till en studieresa till 
Portugal, förklarar Ro-
landsson som tillägger att 
ostron tillhör det godaste 
han vet.

Marie Carlsson 

Susanne Lindegarth, nyvald ordförande Ostronakademien tillsammans med Johan 

Rolandsson, stipendiat och Björn Ljungdahl, avgående ordförande.

Gunilla Palmqvist och Lotta Lundell reste med tåg från 

Stockholm för att lära sig om Ostronakademiens verk-

samhet under årsmötet.

– Det är intressant att lära sig om de goda ostronen, för-

klarar Lotta som tillägger att även champagne och goda 

vänner gjort sitt för att locka dem till Grebbestad.


