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N O R A  G L A S S N O R A  G L A S S

NORA GLASS. Det snart sekelgamla företaget Nora 
Glassfabrik tänker lite annorlunda än andra 
glasstillverkare. Deras glass finns bara en dag, 
sedan är bäst före-datumet förbi. Ända sedan  
1923 har man hållit hårt på detta kvalitetskrav.

!kall     PASSION
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TEXT MATTS HILDÉN

Det är krigssommaren 1943. Många svenska 
män är inkallade för militära beredskaps- 
övningar, och världen är i oro. En som inte 
oroar sig är Gull-Maj Schollin, som nyss fyllda 
åtta ser fram emot en sommar på mormors 
glassfabrik i Nora. Trots krigsoron äter folk 

glass i solen. Gull-Maj berättar i dag att hon kände att man måste 
arbeta och hjälpas åt inom familjen. En viss barnslig upphets-
ning över att få daglig tillgång till något så avundsvärt som glass 
spelade förmodligen också in i entusiasmen. Hon fick dra med 
slickepotten och äta när hon hjälpte till att göra tomma glassbyt-
tor rena. Men det skulle gå rätt till. För Gull-Majs räkning ansök-
tes 1945 om tillstånd hos Barnavårdsnämnden så att hon kunde 
förvärvsarbeta lagligt som 10-åring. Detta godkändes.

FYRBARNSMOR MED NÄSA FÖR WÅFFLOR
Gull-Majs mormor Selma Gerdin flyttande till Nora från Gävle 1923 
med fyra barn mellan 12 och 16 år. Hon hade inte formellt skilt 
sig men separerat från sin man som var konstnär och saknade 
förmåga att försörja familjen. Raskt kavlade Selma upp ärmarna 
och startade Nora Bazara!är som expanderade i takt med att 
hon förvärvade andra butiker som hon slog ihop med bazaren. 
Barnen sattes givetvis i arbete. Selma var sträng, krävande och 
arbetsam. Alla inom familjen fick uppgifter, som att veva glass-
maskin, hacka is eller annat som behövde göras. 
! Mormor var en sträng person såtillvida att arbetet var det vik-
tiga. Oavsett hur mycket man arbetade så jobbade hon tre gånger 
mer. De medarbetare som hon gillade blev som familjmedlemmar 
för resten av livet, berättar Gull-Maj.

Redan till sommaren 1923 införde Selma Gerdin nymodigheten 
nygräddade vå"or serverade med glass. Till en början var ”Vof-
flor”, ”Wo"or” eller ”Franska wå"or”, som det brukade stå på 
skylten, huvudnumret. Runt 1930 tipsade en handelsresande 
som kom till a#ären om att en a#är i Jämtland som sålde fan-
tastisk glass skulle lägga ner. Selma köpte verksamheten och det 
hemliga receptet som används än i dag. Glassen blev omtalad, 
och snart stod det även ”Glace” på skyltarna. Man sålde där folk 
samlades i och omkring Nora, på exempelvis lördagsdanser, 
marknader och idrottsevenemang. Som mest fanns fem vagnar 
och mobila glassbarer som reste runt. En permanent vagn fanns 
i Folkets park i Nora. 

Som säsongsarbetare anlitades främst hemmafruar som bakade 
vå"or och skolflickor som sålde.

Fram till 60-talet såldes bara vanilj- och smultronsmak i vå#el- 
strutar, utan andra tillbehör. Det var enkelt och gick snabbt att 
sälja, köerna skulle hållas korta. När Gull-Maj var som mest erfaren 
kunde hon fylla fem vå"or med glass i taget, i en hand.
! Selma var inte så social så hon skickade fram de yngre att sälja. 
Men generös var hon. Vi fick 10 procent på bruttot, berättar Gull-Maj.

År 1929 blev Selma änka. Bazaren sålde hon 1936, då glassen tagit 
över mer och mer av a#ärerna.

1700!TALSTEKNIK PÅ 1920!TALET
På 1920-talet användes handvevade glassmaskiner som bygg-
de på uppfinningen Sorbetièren från 1751, en träbytta med en 
inre behållare för glassmeten. Mellanrummet packades med is 
och grovt salt, och glassen rördes i byttan tills den blev kall nog. 
Redan vid 1600-talets slut hade man funnit att en blandning av 
is eller snö och grovt salt kunde sänka temperaturen till minus 
15–20 grader. Glassmaskiner av denna modell tillverkades bland 
annat av Husqvarna vapenfabrik. På 1930-talet började man med 
motoriserad drift av glassmaskinerna. Gull-Maj minns: 
! Vi hade stora blåmålade träbyttor med gjutjärnskärl i mitten som 
skurades med grus för att de skulle bli riktigt rena. Remskivorna 
gick alltid sönder. >

Ovan. I samband med marknader användes en ambulerande glasskiosk 
med texten Glace bar. Bilden är från en marknad i Kumla på 1930-talet.  
Ur Åke Mossbergs Bildarkiv, Nora.

Vänster. Glassfabriken på Kungsgatan vid 1950-talets mitt. Grundaren 
Selma Gerdin-Idemo (1884–1963) med maken Evald Idemo (1883–1973) visar 
hur tillverkningen går till. Foto: Na-Nt. Ur Åke Mossbergs Bildarkiv, Nora.
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FAKTA:

Glass i Sverige
• I Sverige finns glasstillverkning belagt sedan 1700-talet, 
bland annat genom recept i Cajsa Wargs kokbok från år 1755.

• Från 1890 finns det första belägget på gatuförsäljning av 
glass i Sverige. År 1917 öppnade italienaren Pietro Ciprian en 
glasskiosk vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Snart följdes han 
av andra glassförsäljare. På 1930-talet började Mjölkcen-
tralen tillverka glass, och 1935 lanserades Puckstången som 
den första glasspinnen i Sverige.

• År 1927 uppfanns den moderna glassmaskinen för mass-
produktion av glass.

   

För att det skulle bli glass behövde man alltså is på sommaren.  
I Nora köptes isen av gubbar som bärgade is från Norasjön vinter-
tid. Isen förvarades sedan i isolerade sågspånstackar i källare tills 
den behövdes. Den omfattande verksamhet som Selma bedrev på 
resande fot ute i landet, byggde på att hon lyckades med konst-
stycket att köpa in is och andra färskråvaror som grädde där glas-
sen skulle tillverkas och säljas. Utöver glass såldes annat ätbart, 
till exempel smörgåsar och mjölk. 

Glassmaskiner med modern kylteknik som inte var beroende av is, 
inköptes 1957 i samma veva som verksamheten övertogs av Selmas 
dotter Elsa. På 50-talet kom också nya krav på att mjölken skulle 
vara homogeniserad, alltså att mjölkens fett splittras så att alla 
fettkulor blir små och inte stiger till ytan. Då var det slut på resan-
det, de moderna maskinerna kunde man inte resa omkring med. 
Ändå blev det mer året-runt-verksamhet efter Elsas övertagande.

Dagsfärsk glass har uppenbara begränsningar vad gäller distri-
bution. Det har gjorts ett par försök att tillverka glass som går att 
distribuera i vanliga frysdiskar, men det har inte varit framgång-
srikt. Efter att Elsa tog över 1957 tyckte Gull-Maj att de skulle 
utvidga, men tiden räckte inte till. Folk kom långväga ifrån till 
Nora så a#ärerna gick tillräckligt bra ändå.

VIOL!FANATIKER MED EGEN TELEFONKEDJA
De nuvarande ägarna, Anders och Lena Kadesjö samt Maria 
Björklund är de sjätte i ordningen. De köpte företaget 2008, pre-
cis när den nuvarande fabrikslokalen stod klar mitt inne i Noras 
gamla stadskvarter.

Säsongen för Nora Glassfabrik varar från slutet av april fram till 
en vecka in i september. Som mest har de 35 säsongsanställda, 
främst skolungdomar från trakten. Varje dag säljs dagsfärsk glass 
i tre smaker: vanilj, hasselnöt och en tredje smak som varierar. 
En del smaksätts med egna, lokalt producerade koncentrerade 
sylter, som till exempel rabarber, lingon, blåbär och svarta vinbär. 

Emellanåt är dagens smak viol, och då gör man ett undantag från 
regeln att bestämma dagens smak först på morgonen. Just viol-
smaken har ett hundratal fanatiska beundrare som informeras 
via mail, telefon eller SMS dagen innan sedan 13 år tillbaka.

KVALITET VIKTIGARE ÄN EXPANSION 
Nora Glassfabrik är ett litet företag som överlevt i snart 100 år 
på att satsa på kvalitet, vilket tvingar verksamheten att vara 
småskalig.
" Vi förvaltar en historia, och vi lever på det, säger Lena Kadesjö 
under en glassleverans som sker medelst promenad med pirra 
till det pittoreska kaféet Strandstugan.  
" Sedan i #ol har vi tre försäljningsställen i Nora. Nu handlar det 
om att få bra snurr på de ställena. Vi säljer även äppelmust och 
ka!e under eget märke i liten skala.

Glassen är ett slags mellanting mellan den hårdfrysta glass man 
oftast äter, och mjukglass. Den saknar iskristallerna hos hård-
glassen, och man slipper den slippriga industrisötman hos mjuk-
glassen. Glassen smälter lite snabbare än vanlig kulglass.
" Det måste ju vara en viss mjukhet i glassen för att smakerna ska 
komma fram, annars kan man ju lika gärna suga på en djupfryst 
torsk. Jag tycker att de nuvarande ägarna har återställt glassen 
som jag minns den från min tid, säger Gull-Maj Schollin. •
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Höger. Dagens glassfabrikörer transporterar 
den dagsfärska glassen på samma sätt som 
förr. Foto: Eva Hildén Smith.


