
 
 
 
Koggen gör comeback! 

- en gotländsk vinstarusst mei geografisk tradition 
 
Denna inbjudan att komma på invigning på Stafva gårdsmejeri damp en dag ner i min e-
postbox. Lite förundrad över vad ”vinstarusst” egentligen betyder gjorde att jag måste åka på 
detta evenemang. 
Patrik von Corswant, Stafva Gård, tillika av Regeringen utsedd Matambassadör på Gotland,  
hälsade ett 20-tal gäster välkommen till premiärvisningen av Koggostens återkomst, en ost 
som tillverkades på Gotland under många år, först i Hejde, sedan i Klintehamn och som  
flyttades till Gällstad och lades ned 1995.  
Efter detta fick vi en liten exposé över svensk och gotländsk osthistoria av Martin Ragnar som 
benämner sig själv som ”osthistoriker på hobbybasis”. Hans presentation visade att ost 
tillverkats sedan 1100-talet i Sverige och att det första egentliga mejeriet på Gotland startades 
på Varplöse Lantbruksskola som ägdes av Hushållningssällskapet 1867. Då gjordes en 
sötmjölksost som smaksattes med saffran för att gulfärga den! Under en period fanns det 94 
mejerier på Gotland, idag är det 5 (varav 2 på Stafva).  
Om Svenska gårdsmejerier och EU:s olika ursprungsskydd talade Paulina Rytkönen från 
Södertörns högskola. Det intressanta är att Sverige har förvånansvärt få ursprungsskyddade 
produkter jämfört med andra europeiska länder. För att knyta ihop forskning med praktik och 
konsumenter gällande detta driver Södertörns Högskola ett projekt tillsammans med 
Hushållningssällskapen som är medfinansierat av bland annat KK-stiftelsen och 
Jordbruksverkets medel för att utveckla Matlandet Sverige. Extra roligt att höra att man tänker 
söka skyddad ursprungsbeteckning för Koggosten från Gotland i EU! Det är viktigt att hitta 
olika ”draglok” för övriga småskaligt tillverkade produkter i varje län! 
Om notiser om ost i äldre gotländska källor talade Anders R. Johansson, Haimdagar, som 
också hade med sig ett sparat exemplar av den tidigare tillverkade Koggosten från 1995 som 
vi återkommer till senare. Bland annat omnämndes att S:t Gertruds dag i mars var tillägnad 
osten i äldre tider på ön. Något att återuppta på Gotland? Vidare finns anteckningar om att den 
första blå osten importerades till ön 1650. 
Inger von Corswant berättade varför Stafva gårdsmejeri börjat tillverka Koggost. Tack vare 
Martin Ragnars intresse för äldre Gotlandstillverkade ostar och intresset för att kunna 
återskapa smaker från förr fick Inger att börja fundera kring hur man kan likna en 
verksamhets utveckling på en geografisk plats som ett träd; hur man kan hitta produkter som 
olika rottrådar till det förflutna för att utveckla verksamheten framåt, att vara förankrad på en 
plats både historiskt och i nutid. Dit hörde Koggosten- som många frågar efter fortfarande. 
Efter kontakter med mejeristen på Klinte mejeri, Bertil Ingmansson, fick man ta del av 
receptet och när licensen för ARLA gått ut 2010 ystade man de första Koggostarna på Stafva i 
januari 2011. 
Anders Gustafsson, Wisby ostaffär, talade om det viktiga samarbetet mellan producent och 
försäljningsled för att skydda de regionala produkterna, kombinera ihop dessa och nå nya 
nivåer. Nu bildar man ett konsortium av producenter, försäljare m.fl. för att kunna arbeta med 
ett ursprungsskydd för Koggosten i EU. Gotland är ett starkt varumärke i sig men kan 
ytterligare förstärkas och få en värdeökning genom en certifiering. Om man uppfattar en ost 
vara i världsklass, är den lättsåld!  
 
Slutligen var stunden inne för att klyva den första nyproducerade koggosten, samt det sista 
exemplaret av Koggosten som slutade tillverkas 1995, som Anders R Johansson sparat för 



kanske ett tillfälle som denna, vem vet? Ceremonin förrättades av landshövding Cecilia 
Schelin Seidegård och Inger von Corswant. 
 
Fick jag veta vad en ”vinstarusst” var?  
”Vinstar” är det gotländska ordet för löpe och en ”vinstarusst” är således en löpeost eller 
sötmjölksost till skillnad mot surmjölksost.  
 
Ett informationsmöte kring hur man kan knyta en produkt starkare till en plats och få ökad 
lönsamhet kommer att äga rum på Gotland den 13 september med medverkan bland annat av 
representanter för Södertörns Högskola och ”Ölands Bruna Bönor” som erhållit EU 
certifiering och är presidiaprodukt i Slow Food. I samband med det mötet kanske vi får höra 
mer om hur arbetet med certifieringen av Koggosten fortskrider. 
 
Riina Noodapera/Hushållningssällskapet Gotland 
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T.v. den nya Koggosten och t.h. den 
åldrade Koggosten med det något 
förändrade innanmätet…. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


