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Det första jag tänkte på 
när jag tänkte på ”nostalgi” 
var glass. 
Pinnar och strutar. 
Egentligen skulle man kopiera GB:s glasskartor 
från 60-talet och framåt 
och bara publicera dem som de är. 
Tänkte jag. 
Så kan ju var och en välja ut vilka pinnar och strutar 
som just de blir nostalgiska av.

Själv blir jag nostalgisk av tanken på X-21. 
Det var en isglass som var formad som en raket. 
Varje del hade en särskild färg. 
Och varje färg (antar jag) en särskild smak. 

Jag har också vaga minnen av föregångaren till X-21. 
Den hette X-17. 
Jag tror den hade ett väldigt coolt, blått omslagspapper.

Däremot har jag inga minnen av föregångaren till X-17. 
Den hette X-15, och var antagligen namngiven efter 
ett amerikanskt raketflygplan från 60-talet.
Den flög så högt att den faktiskt nådde gränsen till rymden.

Anledningen till att jag inte minns X-15 är troligen 
att jag inte bodde i Sverige då, 
och inte heller hade någonting att göra 
med GB i övrigt. 
Jag bodde på Island, men jag minns inte 
någon enda glass därifrån.
Islänningarna är rätt dåliga på godis över huvud taget. 
Och när man tänker på det så är det väl inte heller så förvånande. 
Island är trots allt ett land 
där man gräver ner hajar i jorden, 
låter dem ruttna, 
gräver upp dem igen och äter. 

Det är det som är Islands bidrag till världsgastronomin. 
Det och fårögon. 

Många fler än jag blir nostalgiska av tanken på X-21. 
Enligt uppgifter från bloggosfären ska 
X-21-nostalgiker till och med 
hjälpligt kunna återskapa smaken 
genom att köpa en produkt som heter 
”Fun Light Honeymelon Peach” 
och frysa in i glassformar. 
Det tror jag inte alls på. 
Fun Light har ju aldrig varit gott.

En annan produkt som lanserades ungefär samtidigt som X-21 
är Arlas Minimjölk. 
Den verkar det inte vara någon som blir nostalgisk över. 
Först tyckte jag lite synd om minimjölken när jag tänkte på det. 
Sen kom jag på att affärsidén som jag minns den 
var att spä ut en del mjölk med 99 delar vatten 
och sedan sälja blandningen till fullpris, 
under förespegling att den som drack det 
skulle bli lika sportig och fräsch 
som Emma Sjöberg. 

Då tänkte jag att evig glömska 
förmodligen var ett öde 
som minimjölken förtjänade.

Sedan såg jag att minimjölken faktiskt fortfarande saluförs i handeln. 

Herregud.

Är det någon som faktiskt dricker minimjölk fortfarande?
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