Ostronet in på bara livet. Här finns allt från gälar till matsmältningsorgan.

Den läckra
mollusken

Det lilla slemmiga blötdjuret ostron
avnjuts numera av allt fler svenskar. På
restauranger och i kokböcker hittar vi
plötsligt massor av olika sätt att äta
eller tillaga ostron. Och varför dricka
dyr champagne till, när ett glas porter i
själva verket är den traditionella svenska drycken till ostron? På Irland sköljer de ner sina ostron med Guinness.

Text och foto Marianne Ovesen
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ka ostron bli allemanskost – något vi äter lika
ofta som räkor? Det hoppas i alla fall entusiasterna i
Ostronakademien, som firar Ostronets dag varje år i
Grebbestad i Bohuslän. Där gick i år åt 2 500 ostron
i ett slurp mellan champagneklunkarna.
Susanne Lindegarth, nyvald ordförande i Ostronakademien och forskare vid Lovéncentret, det
marinbiologiska laboratoriet på Tjärnö, säger att
ostron tillhör kulturen i Bohuslän sedan urminnes
tider. Och det har hon rätt i – ostronen var allemanskost tills Bohuslän blev svenskt 1658. Sedan gav Karl
X Gustav rådman Anders Kock ensamrätt till privilegiet att fiska ostron. I gengäld förband sig Kock att
hålla kungen med såväl ostron som hummer.

Fest i Grebbestads hamn

2

För att klara sina åtaganden startade han Ostronexpressen, en diligenslinje mellan Grebbestad och
Stockholms slott. Ostronens perfekta och lufttäta
förpackning gör att de klarar lagring utmärkt bara de
får fukt och svalka.
Anders Kocks privilegium varade till 1698, däref23

Här kontrolleras storleken på ostronynglen.

Odling av mikroalger till ostronen.

Kärleksmyt
kring ostronen
ter släpptes ostronfisket fritt. Då kammades bottnarna med så kallade skavor, ett redskap som, precis som
dagens bottentrålar, gjorde åverkan på bottnarna. Vid
1800-talets slut var ostronbestånden och bottnarna
så illa åtgångna att hårdare regler infördes igen. Skavorna förbjöds, det sattes minimistorlekar för ostronfångst och vem som helst fick inte längre fiska dem.
Ostronplockning från någon annans strand är
sedan dess förbjudet enligt lag så långt som 200
meter ut från stranden. Och att hävda allemansrätten
går inte alls, för ostronplockning utgör ett av mycket
få undantag från den rätten.
Ännu längre tillbaka i tiden, under sten- och bronsåldern, var som sagt ostron allemanskost, det vill säga
för dem som hade sin boplats nära någon av
Bohusläns ostronbankar. Härom vittnar högvis av
ostronskal som arkeologerna hittat i utgrävda kökkenmöddingar. Även vikingarna lär njutit ett eller
annat ostron till mjödet.
Också i det antika Grekland uppskattades mollusken, fast på ett kanske lite mer förfinat sätt än här uppe
i det barbariska Norden. Förutom att äta och njuta av
själva ostronet använde grekerna skalen både som
valuta, uppläggningsfat och röstsedlar, när de inte
gjorde smycken av dem. Ostrea, det grekiska namnet
för ostron, ska i själva verket också ha betytt röstsedel.
Och naturligtvis hade ostron ett rykte om sig att
vara ett afrodisiakum. Enligt den grekiska mytologin
fördes ju kärlekens och sensualiteten gudinna Afrodite i land på Cypern buren av ett ostronskal. I
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Romarriket slog kärleksmyten kring ostronen rot, och
enligt vissa berättelser ska kejsaren Aulus Vitelius
Germanicus ha ätit ett hundratal ostron till frukost för
att öka sin lust och dragningskraft. Det hjälpte dock
inte, för han lyckades bara hålla sig kvar på tronen i
åtta månader under år 69.
Ryktet om ostronets gynnsamma inverkan på sexualiteten höll i sig längre än Romariket, och libertinen
Casanova sägs ha stoppat i sig ett dussin ostron om
dagen för att förhöja sin förmåga. Författaren Alexandre Dumas d.ä. var ännu värre och började varje
måltid med ett gross ostron, det vill säga 144 stycken.
Vad som är sant får var och en avgöra. Men ostronens behagliga sälta och mineralrika smak samt dess
sensuella form och konsistens för kanske tankarna till
erotiken. Utöver det innehåller ostron mycket zink
som lär förhöja sexualdriften. Det är alltså ett vackert,
gott och oerhört nyttigt litet djur. Förutom zink innehåller ostronet omega 3, mineraler, aminosyror, jod
och vitaminer. Rena hälsokuren.
Eller som Ostronakademiens ordförande hävdar:
”Det finns inget dåligt med ostron.”
Fast å andra sidan likställer andra ostron med känslan av att få en kallsup. Kanske gör de fel och bara
låter den hala mollusken glida ner i svalget. Ett ostron
ska nämligen tuggas så smakerna kommer fram
ordentligt. Den starka slutarmuskeln som ostronet
håller ihop sina skalhalvor med kan exempelvis ge
ifrån sig en mild nötsmak. I alla fall om ostronet äts
naturellt.

Ostronfest.
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Öppna ostron är en svår konst, som kräver vass kniv och
den rätta knycken.

Ostrea edulis, det runda och platta ostronet, som slår
alla andra.

Tumnagelstora yngel
i kassar i havet
Några andra sätt att inta ostron på är till exempel
med några droppar citron, med rödvinsvinäger och
schalottenlök, gratinerade i ugn eller värmda i en
persiljesoppa. Den som hellre slickar i sig ostronen
kan faktiskt få ostronglass i strut. Fast det är nog bara
i Frankrike.
Allt är tillåtet bara man väljer rätt dryck till anrättningen, hävdar kännarna. Och rätt dryck är verkligen
inte alltid champagne. Vin ska bara drickas till naturella ostron. Citron eller rödvinsvinäger med schalottenlök ger en för syrlig smak för att champagnen
ska komma till sin rätt. Skölj då i stället ner ostronet
med en kall porter eller ett glas Guinness.

Häll aldrig bort
det vatten som
ostronet producerar självt – det
skall sväljas tillsammans med
ostronet.
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All nyväckt svensk ostronlust kan naturligtvis inte
tillfredställas med ostron från Bohuslän. Nej, de som
handlas i våra svenska fiskdiskar är oftast franska
eller holländska ostron, främst av sorten ”fine de claire”, som är den franska benämningen på det vi kallar
för japanska jätteostron.
De ostronfrossande fransmännen odlar ”fine de
claire” i massor utefter hela Atlantkusten från La
Rochelle upp till Bretagne. ”Fine de claire” är avlångt
och bukigt undertill och är motståndskraftigt mot de
ostronparasiter som frodas i det varma, salta havet
längs Frankrikes kust. I betydligt mindre utsträckning odlar de det runda och platta ostronet kallat
belon, som lätt angrips av ostronparasiten. Det är tråkigt för fransmännen, för de älskar det mer långsamväxande runda ostronet.
Här uppe i Norden är vattnet för kallt för parasiter-

na och det går alldeles utmärkt att odla belon. Just
det görs på Sydkoster i Sveriges första och enda
ostronkläckeri, som fått namnet Ostrea. Om några år
ska produktionen vara så stor att ostronkläckeriet
kan börja exportera till det belon-längtande Frankrike. Hela 1 200 ton per år räknar Ostrea med att kunna leverera.
Benno Jönsson, marinbiolog och tidigare forskare
vid Lovéncentret på Tjärnö utanför Strömstad, är en
av dem som vårdar, mäter, räknar och matar ostronlarverna och ostronbebisarna i kläckeriet. Han visar
runt och berättar om ostronens liv från avel till delikatess på tallriken.
I augusti i år satte Benno Jönsson och hans kolleger ut kläckeriets första kullar med tumnagelstora
ostronyngel i kassar i havet. Innan de kan skördas ska
de ha blivit mellan 7 och tio centimeter stora och
väga 100 gram. Allt som allt är det en process på fem
år, inte konstigt att ostron är dyra.
Och hur mycket har nu ostronätandet egentligen
ökat i Sverige, är det på väg att bli vårt nya godis till
lördagsmyset?
Kanske inte riktigt. I genomsnitt åt 40 procent av
svenskarna ett ostron vardera under 2009. Men
importen har faktiskt ökat med närmare 650 procent
under de senaste fem åren, från 54 ton 2004 till 350
ton 2009.
I Frankrike däremot tuggade 100 procent av
befolkningen i sig minst 30 ostron vardera under
2009. Ω
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