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STRANDA. Industribygda i Møre og Romsdal begyn-
te å lage frossenpizza for 30 år siden, men egent-
lig startet det hele i Brumunddal. Grandiosas mor, 
Ruth Romskau på Stabburets fabrikk i Brumund-
dal fi kk det ærefulle oppdraget å utvikle Pizza 
Grandiosa. Selv hadde hun aldri smakt pizza. 

– Vi jobbet i lang tid med å teste ut kjøtt, ost 
og saus for å komme fram til en tomatbasert 
oppskrift som ikke var så sterk og framtredende, 
forteller hun.

– Synes du det er trist at fabrikken ble plas-
sert i Stranda istedenfor i Brumunddal?

– Jo, litt trist er det kanskje, innrømmer hun. 
Selv er hun ikke lei av å spise grandisen, selv 

om hun karakteriserer seg selv som en kresen 
pizzakunde.

– Jeg er kommet opp i en alder da jeg foretrek-
ker en annen type mat. Men de få gangene jeg 
spiser pizza, går det i hjemmelaget type.

Fra møbler til mat
Midt mellom noen av de mest rasfarlige områ-
dene i landet de siste ukene, holder pizzabygda 
Stranda til. Tidligere var det møblebygd og pøl-
sebygd. Opp trappene til fabrikken dufter det vel-
kjent oregano, og på kontoret til fabrikksjef Hans 
Jostein Langelo er det pyntet opp med noen ek-
sempler på pizzaproduktene som lages på fabrik-
ken. Ingen nystekt pizza i sikte, men så har Lan-
gelo og logistikksjef Einar Arve Nordang allerede 
smakt på dagens produksjon. 

– Vi har begge jobbet på gølvet, sier en stolt 
fabrikksjef.

Han begynte i fabrikken for 26 år siden og er 
selv fra Stranda. Det er ikke logistikksjefen, som 
startet sin Grandiosakarriere med en seks-ukers 
kontrakt.  

– Ja, jeg husker godt de digre annanasboksene 
som jeg skulle åpne, smiler Nordang nesten sa-
lig.

Elsket og hatet
Mye er skjedd på de 30 årene folk har elsket og 
hatet Grandisen. I 1992 etablerte fabrikken et 
eget bakeri, slik at de slapp å importere bun-
ner fra Canada og England og dermed kunne 
produsere mer eff ektivt. Produksjonen økte, 
og i dag har merkevaren Grandiosa omtrent 50 
prosent av det totale pizzamarkedet i Norge. 
Ny fabrikk er bygget i Svemorka utenfor Stran-
da sentrum, og 10. februar i år feiret pizzaen 30 
år. Kake på fabrikken i Stranda, men fabrikksje-
fen går med planer om å fi nne på noe mer etter 
hvert.

– Høydepunktet var pizzavalget i 2004, mener 
han.

600.000 pizzaelskere skulle velge om Pizza 
Pepperoni eller Grandiosa Kjøtt og løk, skulle 
selge videre. Det endte med at begge variantene 
ble beholdt.

– Det var større antall som stemte i pizza-
valget enn på det minste partiet på Stortinget på 
den tida, smiler Nordang. 

Han roser en aktiv markedsavdeling for at
pizzaen skaper så stort engasjement.

– Det er som når varemerket Cola lanserer nye 
produkter, sier Nordang.  

Men uansett krumspring råder klassikeren 
Grandiosa Original fortsatt grunnen.

– Det er nok litt tilfeldig at vi begynte med 
pizza akkurat her i Stranda. Men som med an-
dre ting vi produserer i bygda, har vi tro på 
det. Grunnleggeren av norsk møbelindustri, 
P.I Langlo, vokste opp i Stranda. Etter et kurs i 
kurvmøbelfl etting, startet 15-åringen med mø-
belproduksjon i 1929. Stranda er en industriplass 
som tenker stort i det små, sier fabrikksjefen. 

De synes det er helt i orden at pizzaen kriti-
seres og at kokker som Eyvind Hellstrøm ikke 
klarer å spise den.

– Bare se på salgstallene våre. Ideen til 
Grandiosa var å lage et folkelig produkt som fl est 
mulig skulle like, og slik er det blitt, parerer lo-
gistikksjefen.

– Dessuten er vi opptatt av å bruke norske 

Grandiost 
enkelt

Skomaker Karl J. Ringstad 
forlater sin lest og starter 
produksjon av mårpølse i 
kjelleren hjemme.

Den første fabrikkbygningen til 
Ringstad etableres. Den hadde 
kapasitet på 100 tonn mårpølse 
i året.

Ny fabrikkbygning står ferdig. 
90 tonn spekepølse øker til 900 
tonn 10 år senere.

Ringstads blir overtatt av Nora 
Sunrose Konservesfabrikker.

Pizza-produksjonen fl yttes til 
Stranda. 

Grandiosa blir til.
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I Stranda tenker de stort enten det gjelder mat 
eller møbler. Men størst av alt er Grandiosaen.

Grandiosa-eventyret in persona: Ivar Moss. 
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 ✱ Forbruk per 
produksjonsdag:
35 tonn mel  
28 tonn ost  
20 tonn kjøtt 
6 tonn tomatkonsentrat

 ✱ Produksjon:
38 millioner pizza i 2009 
(22 540 tonn)

 ✱ Bemanning: 
120 årsverk, 
ca 140 personer

 ✱ Samfunns økonomisk 
eff ekt av pizzasats ingen 
på Stranda:
Det ble brukt 4.600 tonn 
ost i 2009. Ifølge Norsk 
institutt for landbruksø-
konomisk forskning 
(NILF) til svarer dette 
46 millioner liter melk, 
som tilsvarer melk fra ca 
8000 kuer. Med 17,4 dyr 
per gardsbruk er ca. 460 
bruk engasjert. 
 (Kilde: Stabburet
  på Stranda)
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