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Glassigt 

Igloo blev namnet på GB:s första isglass som kom 1961. Från början fanns den i tre 
smaker: apelsin, hallon och cola. Apelsin- och hallonsmakerna togs bort så 
småningom och colan tronade i ensamt majestät fram till 1993 då en lättviktig 
lågkalorivariant med smaken ananas/apelsin kom. Den överlevde bara tre år och 
ytterligare två år se-nare togs den klassika cola-Igloon bort också.  
Men för alla älskare av glassen med de två pinnarna kan vi trösta att den kom tillbaka 
i flerpack i slutet av förra året. 
 

Igloor på bibliotek 

Igloo i storm – särtryck av artikelserie av David Jonason i Dagens Nyheter om Skid-
främjandets fjälledarexpedition 7–14 april 1938. 
Igloo – en polisroman av Hans Holmér 
Bygga en igloo – bilderbok med korta texter av Ulli Steltzer 
The Igloo – av Charlotte och David Yue, socialantropologisk bok 

Igloor på nätet 

Instruktioner om hur man bygger en igloo finns på: 
http://www.freezone.com/action/igloo/intro.html 
http://home.sol.no/~gedra/igloo_bg.htm 
http://www.seattle-pi.com/pi/getaways/121897/snow18.html 
 
Verktyget Iceboox Tool för att bygga en igloo hittar du på: 
http://www.gorp.com/grandshelters/#anchor27968 
 

Igloor i Friluftsfrämjandet 

Igloo-klubben – är en klubb i klubben. När Friluftsfrämjandet fortfarande hette Skid-
främjandet bildades Iglooklubben 1939 för att ta tillvara kunskaper om snöbivacker 
och utrustning för fjällutbildningarna. De centrala kurserna upphörde i början av 70-
talet, men Igloo-klubben lever kvar med ett 70-tal medlemmar. Medlemmarna 
plockas bland erfaret folk som kan mycket om snöbivacker och yngre äventyrare. 
Senast invald i klubben är Sydpolenbesökaren Ola Skinnarmo. 

Iglooklubben ha en stuga söder om Handöl i Jämtland som fungerar som utgångs-
punkt för turer. Erik Lind är ordförande och Per-Åke Sjöman står som hedersordfö-
rande. 

 
Igloo 2000 – en påsktur som arrangeras av TVM. En enveckastur med övernattning i 
tält eller snöbivack. Du får lära dig om fjällsäkerhet, telemarksåkning, hur man undgår 



att frysa fast det är -20 grader, gräva snögrottor och en hel del till. Mer info på: 
http://www.stud.ntnu.no/~nornewid/igloo.html 
 

Störst 

Världens största igloo är ishotellet i Jukkasjärvi. Stannar du över natten här får du en 
sovsäck som håller dig varm i ner till -35, vilket borde räcka mer än väl då igloons 
temperatur inte går ner längre än till -8. Du kan gifta dig i iskyrkan och tillbringa din 
bröllopsnatt i en sovsäck för två... 
 

Musikaliskt 

Igloo – är en av låtarna på skivan With Chet Baker med Lars Gullin 
Cosmic Igloo – ett Bostonbaserat rockband. 
Igloo Yew – Rochester New York 
Iglooo – en låt med Gerry Mulligan på skivan Gerry Mulligan Sextet 1955-1956 
 

Ur lexikonen 

Enligt Nationalencyclopedin är igloo en vinterbostad som sedan länge används av 
kanadensiska inuiter (eskimåer) i området mellan Mackenziefloden och 
Labradorhalvön. Igloon förekommer också hos polarinuiterna på nordvästra 
Grönland. Igloon är en välvd konstruktion av snöblock som formats av finkornig, hårt 
packad snö. Ingång utgörs av en cirka tre meter lång halvcylindrisk passage.  
 
Bra Böcker påpekar också att en liknande konstruktion som inuiternas kupolformade 
snöhus används vid övernattning i hårt väder av fjällturister och militärer. Inuiternas 
snöhus kläs med ihopsydda sälskinn på insidan och fönsterrutorna består ofta av 
sältarm. 
 
The Canadian Encyclopedia skriver att en del inuiter bara använde igloon som 
bostad under förflyttningar, medan andra bodde i den hela vintern. Flera igloor med 
plats för 15–20 personer förenades med gångar. Temperaturen inuti igloon håller en 
temperatur på strax över nollgradigt eller varmare. 
 


