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Beskrivning
Författare: Carl-Johan Gadd.
Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen! Musiken, kläderna, prylarna,
händelserna och glassarna!

Den här boken handlar om glass och nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En resa där
Puckstångar, Lakritspuckar och Tip Toppar guidar oss fram mellan minnen av Fragglar, Neon,
Bra vibrationer, Date, Sällskapsresor, Björn Borg, Cafe Au Lait, Gorbatjov, Abba, Stentvättade
jeans, Hobbex katalogen, Rubiks kub, Syntmusik, Kånken ryggsäckar, Miami Vice och
mycket, mycket mer. Återupplev det bästa från 60-70-80-90- talet. Musiken, kläderna,
prylarna, händelserna och glassarna!

Annan Information
Glassnostalgi [Elektronisk resurs] : [återupplev det bästa från 60-70-80-90-talen!] : [musiken,
kläderna, prylarna, händelserna och glassarna!] Omslagsbild. Utgivningsår: cop. 2017. Språk:
Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: NicotextElib. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN
978-91-85449-95-8 (genererat).
1 apr 2009 . Glass nostalgi. Hittade en kul grej på GBs hemsida nu när det börjar vanka sig
glasstider. Nämligen gamla glasskartor! Jag tänker ofta och säger även ibland: "Tänk när man
var liten och en piggelin bara kostade 4 kr". En del har hållt med men andra inte trott mig, så
här har jag mitt bevis! Valde att visa från.
Utförlig information. Utförlig titel: Glassnostalgi, [Elektronisk resurs], [återupplev det bästa
från 60-70-80-90-talen!] : [musiken, kläderna, prylarna, händelserna och glassarna!],
[sammanställare: Fredrik Colting, Carl-Johan Gadd] ; [illustrationer: Magnus Anderson Gadd];
Språk: Svenska. ISBN: 9789187397967 918739796X.
4 jul 2011 . Nu är det sommar och en och annan glass säljs i vårt avlånga land. Nya sorter hela
tiden men är det ändå inte de gamla favoriterna som håller år efter år? Jag föredrar Nogger och
Daimstrut. På GB´s hemsida kan man botanisera ordentligt bland exempelvis samtliga
glassafficher genom åren.
6 apr 2009 . Av en slump läste jag en blogg om glassnostalgi och blev inspirerad att göra ett
eget inlägg i ämnet. Jag har tittat igenom glasskartorna på GB-glace hemsida från 1980 och
framåt och hittade favoriter från tio olika årtal, som jag tänkte redovisa här. Alla bilder är
lånade från GB-glace hemsida. 1980 var jag.
16 jan 2007 . För ungefär fem månader sedan skrev jag att jag deltagit i en tävling där ett av
priserna var boken Glassnostalgi, utgiven av Nicotext. Tävlingsuppgiften var att skriva vilken
glass man tyckte var tidernas godaste, och motivera. Jag vann boken. Nu har boken, som
bland mycket annat innehåller alla GB's.
Glassnostalgi - En bok om glassar från 60-, 70-, 80- och 90-talet.
Köp Blomspruta - Glas Nostalgi från IB Laursen för 125.00kr hos Fröken Fräken. Alltid
smakfull, lekfull inredning och du hittar den i vår webshop.
Se om du känner igen nostalgiglassarna! Secondary Sidebar. Sök. Sök efter: Aktuellt nummer.
Världsreportern Bo Holmström, alltid först på plats där det hände. 20 oktober, 2017. Bo
Holmström (1938–2017), som nyligen avled, berättade i en intervju i Minnenas Journal 2012
om hur han smugglade Carl Bildt i bakluckan,.
Glass nostalgi. Friday, 14 March, 2014, 16:00. började tänka på gamla glassar som funnits och
de är så tråkigt att dom tar bort vissa glassar ;(. någon som kommer ihåg denna? super söt men
jätte äcklig var den ;) kom ihåg att jag köpte den bara för den var så himla fin och jag ville ha
de där glittret som låg i glasspinnen ;).
Nostalgi! I vår retroavdelning minns vi tider som flytt. Här finner ni våra glasskartor, både nya
och gamla. Är det någon glass ni saknar eller minns.
Häftad, 2006. Den här utgåvan av Glassnostalgi : återupplev det bästa från 60-70-80-90 talen! musiken, kläderna, prylarna, händelserna och glassarna! är slutsåld. Kom in och se andra
utgåvor eller andra böcker av samma författare.
15 jan 2005 . Aaah, riktigt trevlig läsning! Vad jag kommer ihåg är när Piggelin kostade 4 kr.
Alldeles lagom. Sedan minns jag även Joker, troligtvis den bästa glassen GB någonsin har haft.
Någon form av blandning mellan Mars och Snickers. Kanongod. Dessutom kom jag att tänka
på glassen Brizz när jag gick igenom.

9 jul 2017 . Post with 4 votes and 1918 views. Tagged with glassnostalgi; Shared by
Doogles92. Glassnostalgi.
30 maj 2012 . Glassnostalgi igen! GB 1975. Bilden ovan är GB glass från 1975. Bilden nedan är
GB glass från 1984. Lite prisskillnad mot dagens svindyra glassar. Går man in på macken
hemma och köper hem fyra glassar till familjen så är man upp runt hundringen. Helt sanslöst
dyrt! På bilden ovan var mina absoluta.
2 mar 2007 . Glassnostalgi. GB har nyligen presenterat sina vårnyheter för pressen och även
om jag inte hunnit smaka någon ännu så blev jag väl inte överdrivet till mig i trasorna över
någon av nykomlingarna. Jag kan tänka mig att maken kommer att sätta i sig ett antal Magnum
Colombia eftersom han är lite kaffetokig.
29 jun 2017 . Glassnostalgi i Karlberg. I samband med gårdagens sista sekunden nostalgitripp
till Karlberg blev det, eftersom det var jag sista gången jag kunde ta pendeln direkt dit, givetvis
också ett besök på Stockholms Glasshus. Det blir litet mer omständligt med alla avstängningar
nu och från den 10:e juli får man.
Glassnostalgi. GB's glassutbud 1991. Jag gör en Spiderchick och spanar in nostalgiarkivet på
gb.se. Kom tillbaka Igloo och Spinn! Solero shot från 1999 var också en hit. Vilken glass vill
ni se igen? 5 juli, 2012 by dessi.
7 jun 2017 . Sommar, sol och bad – och glass såklart! Vi är nog många som har stått och valt
våra favoriter från GB:s skyltar genom åren. Här är glassarna som väcker…
Glassnostalgi av Gadd, Carl-Johan: Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen! Musiken,
kläderna, prylarna, händelserna och glassarna! Den här boken handlar om glass och nostalgi
och är en resa tillbaka i tiden. En resa där Puckstångar, Lakritspuckar och Tip Toppar guidar
oss fram mellan minnen av Fragglar, Neon,.
New to reddit? click here! Hej and wälkommen to Sweddit! The hub for Swedes on reddit and
our community here! Visiting redditors from elsewhere are also welcome! This subreddit is
moderated after the reddiquette and these community guidelines. Help the moderators improve
/r/Sweden by suggesting.
6 nov 2017 . Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen! Musiken, kläderna, prylarna,
händelserna och glassarna! Den här bo.
Glassnostalgi! - postad i Öppet forum! Ordet är fritt .: Äntligen börjar inläggen i detta forum
röra sig mot livets väsenlitgheter! För att ta diskussionen ett steg till: Hur är det med era
barndoms glassar? Själv sörjer jag för evigt Lakritspuck med godispinne och Finger från
mitten av 80-talet. Den var lite lagom.
Glass-nostalgi. 2 mars 2008, 11:00. På GB:s hemsida visas "glassar från förr" under fliken
"Nostalgi". Den första glass-affischen jag minns är från 1972 ( då var jag 8 år ) och den såg ut
såhär. image1147. Minns att "Flirt" var en av mina favoriter. Ock kolla priserna!!
BloggRegistret.se · Glöm inte min tävling! Sista dagen idag!
Smakfull glassnostalgi. 2009-07-17 09:03, Uppdaterad: 2009-12-30 19:20. Kommer du ihåg
gamla godingar som Big Top, Minty och Hurra! Nej, tänkte väl det. Den som är sugen på att
fördjupa sig i somriga ämnet glass så rekommenderas ett besök på GB:s hemsida. Där hittar du
glassarna du glömt. Klicka här och möt.
8 mar 2008 . Den stora glass tiden närmar sig. GB har en sida med alla sina sorter från 60-talet
till 00-talet. 1967 kostade den dyraste glassen 1:25 och den billigaste 0:75 öre. Vilken nostalgi
att sitta och titta på alla dessa sorter som fanns när man var i 10-års åldern. Jag saknar
Cassatapinne och Pistagepinne, vad.
Mer glassnostalgi. 20 juli 2008, 12:01 I det här inlägget visade jag upp GB:s glasskartor från
åren 1967-79 och nu tänkte jag visa hur det såg ut på det glada 80-talet. Det var årtiondet då tre
av mina stora favoriter kom, nämligen Snack (1986), Tip Top (1981) och Lakritspuck (1982).

När den sistnämnda lanserades var det.
Pris: 47 kr. E-bok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Glassnostalgi av Carl-Johan Gadd,
Fredrik Colting (ISBN 9789187397967) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
Glassnostalgi 1995-2000. Maj 10, 2008 14:13. 1995. Minns ni att piggelinen kostade 4:- och att
den var fyrkantig? - Det gör jag ialla fall : ) Minns ni även glassen med jordgubben, citronen
och apelsinen? - Jag gör! 1996. Här kom den underbara Cornetto Fresh! Småglassarna i påsen
är något jag minns också. 1997
24 jun 2017 . Kommer du ihåg Polkapinnen eller samlarbilderna man fick när man köpte en
Päronsplitt?Eller Blåpuck, glassen som kostade 75 öre 1964?Favoritglassen vi.
. fanns bara i 20 pack men dom var riktigt goda o man blev aldeles blå i käften av dom. Iglo
undrar jag om den kommer tillbaka. Den fanns i andra varianter dessutom tidigare. Apelsin,
hallon samt om det var krusbär och hallon. Dessa var faktiskt goda.
http://blogg.passagen.se/carbil/entry/glassnostalgi.
Title, Glassnostalgi: återupplev det bästa från 60-70-80-90 talen! : musiken, kläderna, prylarna,
händelserna och glassarna! Editors, Fredrik Colting, Carl-Johan Gadd. Illustrated by, Magnus
Anderson Gadd. Publisher, NICOTEXT, 2006. ISBN, 9185449954, 9789185449958. Length,
192 pages. Export Citation, BiBTeX.
28 mar 2008 . Glassnostalgi. Kommer ni ihåg den där runda 80-talsglassen med kolasås och
jordnötter överdraget med choklad? Eller glassen ”Finger” En geléhand överdraget med
hallonis? När man sugit bort all isglass tuggade man i sig gelén. Gott. Åh, 80-talet! Vad hade
du för favoritglass? Upplagd av Susanna kl.
Glass från Sverige - Glassnostalgi Jag hittade denna skylt i en toppstuga på Midsommardagen.
Någon som minns dessa? Jag minns alla. Jag har dessutom för mej att Cirkuspinne hette
Pajaspinne före eller efter detta. Min favorit denna tid var Djungelpinne (ananas och
chokladisglass) som kom något år.
14 jul 2015 . Vi började prata om glassar, som vi åt som små. Då tog min man fram vår bok
Glassnostalgi. Jösses, så nostalgiska vi blev av att bläddra i den. Minns ni den glassen?
Kommer ni ihåg glassen X-15? Åt ni glassen som hade en tuggummikula i mitten?
Glass-nostalgi. 1940 1960 1964 1981. Glass har tillverkats i Sverige sen slutet av 1920-talet.
Stockholms första glasstillverkare hette Choklad-Thule. I Uppsala startade Fyris
glasstillverkning 1931 men kursade 1933. Glass Pressbyrån samarbetade fram till 1934 med
Choklad-Thule. Pressbyrån sade upp avtalet och inledde.
Magnum Double Choklad, finns bara utomlands [sad] grymt god. Men den vanliga Double är
utsökt den med [wink] . 0! Anmäl, j Länk. Okänd 12 jun 2007 20:55. “Seriefreak: Magnum
Double Choklad. Sjukt god. Fast man orkar bara äta en halv sen vill man spy. Men innan dess
är den god. 0! Anmäl, j Länk.
26 sep 2016 . Glass-Nostalgi · Åååå en sådan härlig dag · Höstpiff · Grattis Cee och M · Hovet,
våran Borg · Fredagsskoj · Väntar på Dee · Äntligen fredag · Funkar men är inte lika kul som
IRL · Så arg så att jag kokar · Fikapaus · Arbeta hemifrån · Öronmask · Till BP · Matkasse ·
Måndagens kloka · Superveckan inledd.
17 jun 2009 . Idag är det den 17 juni, dagen då bland annat Igor Stravinskij föddes. Det såg jag
idag när Google-loggan blivit lite Stravinskij-fierad med eldfågel, blommor och noter.. Idag
använder väl de flesta google även om det finns flera andra sökmotorer. Jag tror att
framgången för den här sökmotorn var att den var.
28 feb 2009 . Gb glass - nostalgi del 2. Vi fortsätter väl med lite glass affischer. GB:s nya
glassar heter Bubbel Pop, Combino, Rom Russin, Glassburgaren, Pop Up, Softy shake, Jelly
Split, Musse & Långben och Puckstång Light. Året är 1985. GB:s nyheter är Kid, Cornetto
Vanilj, Choklad och Hasselnöt, Super Cornetto,.

GLASS NOSTALGI.. 16/07 2010, kl. 15.27 ..heter den underbara boken jag fick igår av
tjejerna på jobbet. Tack underbara ni, det är så roligt att öppna ett paket och undra. ..vem
kommer detta ifrån.. Denna bok borde alla äga, superroligt med en masssa kul nostalgi, inte
bara glass.. Glad läsning under parasollet, toa.
6 apr 2009 . Glassnostalgi och 80-talets färgglada liv. Hittade den här på blogg.se och jag håller
med. Visst var en del saker mycket bättre förr!!! Jag tänker också automatiskt på sommaren
när jag ser den gamla GB-skylten med de gamla godingar på. Pop-up-glassen var alltid min
favvo även att den kladdade som.
12 aug 2011 . Kikade igenom gamla glasskartor på GB´s hemsida och fick sån nostalgi!! Vad
många favoriter man haft genom åren som man sen glömt bort. Och vad tråkigt att de inte
finns längre!! Jag fick ett akut sug efter mina gamla favoriter Finger, Bubbelpop (ni vet den
med tuggummipinne?!) Banana Joe, Crispy.
GB glass nostalgi. 18 April 2010 • 21:05 • ♥en tanke • Permalink • 0. Såhär såg tydligen GB's
utbud ut år 1994 när jag föddes! Blev super sugen på igloo när jag såg det här, säljs de
fortfarande? vart? Och har ni sett, piggelin kostade 4 kroner ;o kostar inte den 7 nu typ?! Dela.
0Gilla.
Glassnostalgi. Jag hittade en nostalgisk sommarbild à 1969 bland vykorten. Tänk att
storstruten kostade en och tjugofem, den fick man bara vid högtidliga tillfällen. Men det gjorde
inte så mycket, Top Hat var godare. Och Cassata. Ja, mums. //Lena Arro. Upplagd av BBN kl.
18:00 · Skicka med e-postBlogThis!Dela på.
18 feb 2010 . Jag kikade lite på bokrean och hittade den här boken; Glassnostalgi skriven av
Fredrik Colting, (bokförlaget Nicotext) som lät så kul! Det är alltså inte bara gamla goda
glassar man får minnas utan en massa annat! Vilken nostalgikick, vill ha! "Den här boken
handlar om glass och nostalgi och är en resa.
19 jul 2009 . Glassnostalgi, 1991. • GB:s nyheter är Guld Puck, Cornetto Jordgubb, Basun,
Sky, Crispy, Igloo Light och Lift. • Pernilla Wiberg, allas vår Pillan, tar Sveriges första
kvinnliga alpina VM-guld. • Ett nytt mynt hamnar i våra plånböcker. 10-kronan får av många
barn namnet Pippipeng. • Carola vinner.
5 dec 2010 . Glassnostalgi! SIA glass behöver DIN röst! - Vilken smak vill du få tillbaka?
#Matnytt på sätt och vis! Det är ingen hemlighet att vi älskar glass. Helst gör vi den själva
förstås och köper vi glass finns den bara ett märke - SIA Glass! Klicka här och rösta på DIN
favorit från för! Världen skulle vara full med glass.
Glassar kommer och går, men glasskartorna består. Och de väcker nostalgi. Somriga minnen
av solvarm sand, klapprande träskor, bruna ben och skrapsår på knäna. I vår nostalgibank kan
du återupptäcka gamla glassfavoriter och kära minnen ihop med GB Glace.
Köp Glassnostalgi Bok till bra pris online. Vi har Nordens största utbud med blixtsnabba
leveranser. Välkommen in och fynda, vi har allt till.
Glassnostalgi - En tid fanns det ett antal pinnglassar med namn som påminde kunderna om
den just då pågående utve.
29 mar 2008 . Jag gick in på Susannas blogg och blev inspirerad av glassnostalgi. Var tvungen
att gå in på GB´s hemsida och fick svårt att välja, precis som vanligt haha! Men till slut
fastnade jag för -74. Undrar just hur många 88or som jag har ätit? Vilken är/var din favorit?
Kolla in priserna, en glassoman som jag blir.
15 maj 2009 . 1988 (Året då Jag föddes :) ) Grand Slam och Big Bang GB:s nyheter är Nogger
Choc, Alexandra, Fruit Line och Gröna Grodan. Stefan Edberg vinner Wimbledon och Mats
Wilander är bäst i världen då han tar hem de tre övriga Grand Slamturneringarna. Roger
Rabbit gör succé på bio och den tecknade.
Den här boken handlar om glass och nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En resa där

puckstänger, lakritspuckar och tip toppar guidar oss fram mellan minnen av fragglar, neon,
bra vibrationer, date, sällskapsresor, Björn Borg, café au lait, Gor.
11 maj 2012 . Pressbyrån samarbetade fram till 1934 med Choklad-Thule om leverans av glass.
Pressbyrån sade upp avtalet och inledde egen tillverkning med Fyris gamla maskiner. Detta
blev grunden till Alaska Glace i Stockholm. Mjölkcentralen startade egen glasstillverkning
1934 och fabriken stod klar våren 1935.
16 nov 2009 . GB glass nostalgi. http://www.gb.se/nostalgi.asp. Minns ni den här glassen från
GB glass? Jag trodde att jag mindes denna men när jag letade på GB glass hemsida så fanns
den med på -69 kartan. Jag kan väl knappast minnas att jag åt den när jag var tre år, ändå
minns jag när jag lyfte bort locket och åt.
23 apr 2010 . Glassnostalgi. Det närmar sig glasstider och jag kan inte undgå att bli lite
nostalgisk när jag tittar på dessa gamla bilder från GB. Jag har valt ut tre årgångar, mitt
födelseår och mina systrars. Här finns många gamla godingar att sukta efter! 1975. 1978. 1984.
Puckstången hängde kvar länge i all sin tråkighet.
Vardag · Glass nostalgi. 10 April 2008, kl 15:41. image509. Leave a reply. <div id='dfp-adcontent'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display("dfp-ad-content"); });
</script> </div>. Leave a reply. Logga in för att Signera ? About me. SWEDISH BEAUTY
BLOGGER. Elin Cecilia är en 26 årig.
6 dec 2010 . Glassnostalgi. God kväll på er alla! Hoppas ni haft en bra start på veckan. Jag har
haft en blandad mix av både bra och dåligt. Jag har haft både en produktiv och skojig
arbetsstund med projektgruppen, men dessvärre har jag haft ont i halsen, varit trött och
jättekonstig i magen. :/ Fast nu ikväll har det allt.
20 jun 2009 . Glass nostalgi. Glass är något man har koll på från år till år. I vart fall jag minns
GB´s gamla "stortrumma", "smuggler", "wild west", "zoom", "storstrut", "puckstång" och
andra klassiker från 70-talet. Ej heller är att förglömma de s.k "one-year-only´s", alltså de
mindre lyckade glassarna som t.ex "gelé apelsin",.
Söker du efter "Glassnostalgi : återupplev det bästa från 60-70-80-90 talen! Musiken, kläde" av
Fredrik Colting? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Information från förlaget.
23 feb 2017 . Format: PDF med vattenmärke Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen!
Musiken, kläderna, prylarna, händelserna och glassarna! Den här boken handlar om glass och
nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En resa där Puckstångar, Lakritspuckar och Tip Toppar
guidar oss fram mellan minnen av.
4 feb 2017 . Läsarna i Jakobstadsregionen har kanske inte ens märkt någon skillnad. Däremot
bedömer jag att läsarna i Karlebyregionen nog måste ha noterat att deras tidning har större
fokus på lokala nyheter från norr. I det enda mejl jag hittills har fått om versioneringen
anmärktes det i negativa ordalag om att.
24 jun 2017 . Kommer du ihåg Polkapinnen eller samlarbilderna man fick när man köpte en
Päronsplitt?Eller Blåpuck, glassen som kostade 75 öre 1964?Favoritglassen vi.
Glassnostalgi. Rebecka 15:08 9 May 2014. Jag vet inte vad det är som gör det, men av någon
anledning blir jag _otroligt_ känslosam av att titta på gamla glasskartor från GB. Jag kan titta
på kartor från 50-talet och fundera över vilka glassar farmor och farfar åt, sitter i timmar och
minns pinnglass som ett fån. Detta är btw inte.
17 aug 2007 . Vann du? Här är vinnarna i vår webbutlottning av boken Glassnostalgi, skriven
av Fredrik Colting och Carl-Johan Gadd (Nicotext förlag): Frida Ekholm, Falun Marie-Louise
Persson, Stockholm Josefin Fontana, Uppsala Annica Karlsson, Kungsör Karin Grenefalk,
Tungelsta Malin Palmqvist, Kungälv
Skulle denna falla bojsen i smaken.[;)] Image /R <img

src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif"
border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm
concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards. Fri Apr 15, 2011 10:25.
1 jul 2012 . Jag och Johan vi diskuterar ganska mycket, en av sakerna som vi upptäckt under
dessa diskussioner är att vi har samma favoritglass. 1996 kom GB med en nyhet som hette Red
Dream, en jordgubbsglass med jordgubbsbitar i och med överdrag av vit choklad med
jordgubbssmak och jordgubbsbitar i.
Det var puckfest under 60-talet, klassikern Piggelin föds på 70-talet, 80-talet bjuder på
lakritspucken, under 90-talet bytte Spirello namn till Twister och efter milleniumskiftet gör
Magnum double succé. Vi har samlat glasskartorna från 1960 och framåt. Klicka på respektive
länk för att komma till varje årtiondes glassar.
14 jun 2010 . Oh! Kolla bara! Vad hände med alla goda glassar? Denna affischen är från 1999.
Då var nog glassarna som bäst. Solero shots, Den rosa som knastrade i munnen när man åt
den, Magnum Double, Skattkistan.. Och självklart min favorit Winner Taco. Den jävla Taco
glassen förföljer mig. Jag hade gjort.
13 apr 2010 . Glassnostalgi i stora lass. Igår köpte jag årets första glass! Då har våren kommit
på riktigt på nåt sätt. Det blev en Solero Pineapple. Alltså en ananas saftis med ananasbitar i.
Den var god. Ingen sensation kanske men god. Ben & Jerry har en jordnötsglass jag tänker
smaka sen också men va fan..26 kronor.
27 maj 2010 . Glass nostalgi! Glass i stora lass! Tittade in på GB glace hemsida och fastnade ett
bra tag! Tänk vad mycket glass det har sålts genom tiderna.. ända sedan 60 talet då en glass
kunde kosta 75:- öre till 1,50:- tills idag när en glass kan kosta från 6:- till 26:- . Det är så
otroligt vad glasspriserna har ökat och så.
Idag skriver SvD om glassnostalgi och GB har lagt upp gamla glassplanscher tillsammans med
lite fakta om varje år - kul läsning! Minns 70-talet. när man gick till \"macken\" med några
kronor och köpte päronsplit och fick en bild i förpackningen. http://www2.gb.se/nostalgi.asp.
11 aug 2006 . Carl-Johan Gadd och Fredrik Colting är födda på 70-talet, gamla
barndomskompisar och har gjort en bok med titeln Glassnostalgi. Det är en minneskavalkad
med reklam, mode, nyhetshändelser och med GB:s glassplanscher som röd tråd. — Vi ville
göra något om nostalgi, fast på vårt egen sätt.
7 jun 2007 . Snappade upp ett tipps på Cattis blogg om glass nostalgi. PÅ GB:s hemsida så kan
man titta på glasskartor från 1967- 2007. Så sent som i morse på väg till jobbet så funderade
jag på glasstrender och hur mycket minnen som jag har kopplade till just GB och glass. När jag
föddes 1972 så kostade den helt.
4 maj 2009 . Glassnostalgi a la 1998. Det är nog ganska många som redan har sett GB:s
glasskartor men här kommer iaf den ifrån 1998! Jag minns den där Max-glass-skattkistan extra
mycket, när vi hade varit i simhallen och badat fick man alltid välja en glass i cafeterian efteråt
och då tog jag alltid den! Haha.
21 jun 2010 . Hamnade på GB:s hemsida när jag surfade runt lite, hittade då rolig glassnostalgi.
Alla glasskartorna från 1967 och framåt finns där. De var kul att se, många favorit glassar
minns man ju från sin barndoms somrar. Kolla in lite härliga glassminnen!
21 dec 2011 . Det måste vara i alla fall 10 år sen jag åt ett "halvt glasspaket". Vet inte om det
var bara i vår familj vi fick såna men det var väldigt poppis när jag var liten, och jag höll på
dö en smula av nostalgi när jag såg att maken köpt hem såna där pappersglasspaket åt…
19 maj 2010 . Inspirerad av Sannas glassnostalgi måste jag bara fråga om någon annan av er
ätit cool bits? Och minns nån om di var goda? Jag kommer ihåg att jag åt såna nångång då vi
sku på nå släktkalas typ på väg dit. Men minns int om det var gott. Lustig med glassbitar i påse
hur som…

20 apr 2009 . Glass nostalgi. Det är snart sommar. Råkade av en händelse surfa in på GB
Glaces hemsida igår och såg alla GB glass-affisher i historien. Det väcker en hel del minnen.
Det är rätt kul och kolla på prislistorna från 70-talet, en storstrut 1974 kostade 2 kr! Jag såg
förresten på wikipedia att GB Glace är.
1 aug 2006 . Glassnostalgi. Saa här paa sommaren brukar man ju köpa mer glass än vanligt.
Eftersom all glassindustri är monopoliserat nuförtiden och ägs av nestlé eller vad dom nu
heter, saa ser glassortimentet ut likadant i Spanien som i Sverige (tryggare kan ingen vara.).
Nu duger det inte med att heta GB glass.
Kommer du ihåg Polkapinnen eller samlarbilderna man fick när man köpte en Päronsplitt?
Eller Blåpuck, glassen som kostade 75 öre 1964?Favoritglassen vi.
Lucie har namnsdag den 13 december. Här kan du få tips på enkla namnsdagspresenter.
6 apr 2009 . GlassNostalgi eller Glass och Nostalgi. 1975 var jag 14år. Björn, gök och haj; Tage
Danielssons film "Släpp fångarna loss det är vår" har premiär. Sverige vinner för första
gången Davis Cup i tennis. Mannen bakom det hela heter Björn Borg. "Gökboet" berör och
"Hajen" skrämmer oss på biograferna.
Glassnostalgi. Den här boken handlar om glass och nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En
resa där Puckstångar, Lakritspuckar och Tip Toppar guidar oss fram mellan minnen av
Fragglar, Neon, Bra vibrationer, Date, Sällskapsresor, Björn Borg, Cafe Au Lait, Gorbatjov,
Abba, Stentvättade jeans, Hobbex katalogen,.
Glassnostalgi. 2005-04-26 17:47:56 #240775. Anonym Debattör.
http://www2.gb.se/nostalgi.asp GB och sommarlov Tittade på länken och minns 60-talets
smaker Top Hat och Cirkuspinne, Sjuttiotalets Isglassnyhet Super Jet och 88:an. På åttiotalet
var det lakritspuck som gällde för mig och en av ungarna, och 90-talets röst.
24 jun 2017 . Kommer du ihåg Polkapinnen eller samlarbilderna man fick när man köpte en
Päronsplitt?Eller Blåpuck, glassen som kostade 75 öre 1964?Favoritglassen vi.
Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen! Musiken, kläderna, prylarna, händelserna och
glassarna! Den här boken handlar om glass och nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En resa
där Puckstångar, Lakritspuckar och Tip Toppar guidar oss fram mellan minnen av Fragglar,
Neon, Bra vibrationer, Date,.
30 mar 2011 . Glassnostalgi. Minns ni precis som jag många glassar som kommit och lika fort
försvunnit? Ni vet vissa låtar som man associerar till speciella händelser eller minnen? Det
gäller inte bara musik utan även glassar, nåja i min värld iallafall. Satt nyss och smakade på en
ny Cornetto när det slog mig.
3 jun 2006 . Vi har alla våra favoriter bland glassarna och finns de inte i glassortimentet denna
säsong så finns de kanske i boken "Glassnostalgi". Fredrik Colting och Carl-Johan Gadd har
sammanställt fakta om glass, musik, prylar och händelser från 1960-talet till 1990-talet, det har
blivit en färggrann och trevlig bok.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Den där måste jag kolla om den finns på bibblan här i stan! (Annars ska den köpas in). [
Rapportera ]. Till överst på sidan. Användarens profil Skicka personligt meddelande. Mr J
Registreringsdatum: 29 juli 2007. Inlägg: 559. Ort: Örebro. Inlägg Postat: 2013-10-20 20:05:13
Rubrik: Svara med citat.
Utförlig titel: Glassnostalgi, [Elektronisk resurs], [återupplev det bästa från 60-70-80-90-talen!]
: [musiken, kläderna, prylarna, händelserna och glassarna!], [sammanställare: Fredrik Colting,
Carl-Johan Gadd] ; [illustrationer: Magnus Anderson Gadd]; Språk: Svenska. ISBN:
9789187397967 918739796X. Klassifikation:.

6 jun 2017 . Åh, vad man saknar den när den inte finns längre, favoritglassen. Men
smakminnet lever kvar! Många är de glasspinnar som kommit och försvunnit genom åren –…
24 jun 2017 . Kommer du ihåg Polkapinnen eller samlarbilderna man fick när man köpte en
Päronsplitt?Eller Blåpuck, glassen som kostade 75 öre 1964?Favoritglassen vi köpte som små
finns kanske inte i dag – vi har blickat tillbaka i glasshistorien..
Glassnostalgi Av: Carl-Johan Gadd, Fredrik Colting, Magnus Anderson Gadd. Glassnostalgi.
Återupplev det bästa från 60- 70- 80- 90-talen! Musiken, kläderna, prylarna, händelserna och
glassarna! Den här boken handlar om glass och nostalgi och är en resa tillbaka i tiden. En resa
där Puckstångar, Lakritspuckar och Tip.
13 aug 2005 . Vilka glassar kommer DU ihåg o vilket år var det ?
http://www2.gb.se/nostalgi_year.asp?year=1985.
21 feb 2011 . Det är riktig glass nostalgi när man kikar in på GB:s hemsida. Sedan finns det
många glassar som varit med länge och en sådan är Top Hat den har varit med sedan 1967
men togs bort 1995 för att återkomma 2007. Puck stång, Igloo, Nogger, 88:an är andra glassar
som varit med länge. Lägger in två.
5 jul 2013 . GB-glass Nostalgi. På tal om glass. Hittade den här från 1974. Vilken nostalgi!
Källa: http://gb.se/dela-gladjen/nostalgi/nostalgi-1970/. Kategori: Allmänt Taggar: GB-glace
nostalgi.
Gl a s s nos t a l gi e bok t or r e nt l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi t or r e nt l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi e bok l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi l ä s a uppkoppl a d f r i
Gl a s s nos t a l gi e pub
Gl a s s nos t a l gi e bok pdf
Gl a s s nos t a l gi l a dda ne r bok
l ä s a Gl a s s nos t a l gi uppkoppl a d f r i pdf
Gl a s s nos t a l gi t or r e nt
Gl a s s nos t a l gi pdf uppkoppl a d
Gl a s s nos t a l gi l a dda ne r m obi
l ä s a Gl a s s nos t a l gi pdf
Gl a s s nos t a l gi e pub l a dda ne r f r i
Gl a s s nos t a l gi pdf
Gl a s s nos t a l gi e pub f r i l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi l ä s a uppkoppl a d
Gl a s s nos t a l gi bok l ä s a uppkoppl a d f r i
Gl a s s nos t a l gi pdf l ä s a uppkoppl a d
Gl a s s nos t a l gi f r i pdf
Gl a s s nos t a l gi l ä s a
Gl a s s nos t a l gi e bok f r i l a dda ne r pdf
Gl a s s nos t a l gi pdf f r i l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi e bok f r i l a dda ne r
Gl a s s nos t a l gi e pub vk
Gl a s s nos t a l gi pdf l a dda ne r f r i
Gl a s s nos t a l gi e bok m obi
Gl a s s nos t a l gi e pub l a dda ne r
l ä s a Gl a s s nos t a l gi uppkoppl a d pdf
Gl a s s nos t a l gi l a dda ne r pdf

