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Vi träffades vid polkagrisfabriken mittemot Gyllene Uttern i Gränna. Solen
strålade och det var årets varmaste dag! Många av oss tittade på
polkagristillverkningen och de övriga diskuterade andra viktigare (?) saker som
bilar i allmänhet och Fiat X 1/9 i synnerhet!
Snart var det dags för lunch och vi åkte i karavan genom Grännas trånga gränder
till Strandterassen i Gränna hamn. Efter en god lunch under parasoller i solen
var det dags att bege sig till Husqvarna fabriksmuseum. Vi fick en mycket
intressant guidad visning och häpnade över den mängd olika bruksföremål som
tillverkats av Husqvarna genom århundradena. Det fanns allehanda föremål
såsom; kaminer, mopeder, spisar, tvättmaskiner, kylar och frysar, symaskiner,
gräsklippare, gevär med flera vapen. Det som var mest fascinerande var att följa
varje produkts utveckling genom årtiondena och ibland århundradena. Den
första mopeden var t ex en cykel med en liten bensintank och den senaste
mopeden var mer som en motorcykel. Den första symaskinen var helgjuten och
kunde sy raksöm medan den senaste symaskinen var mer som en dator. Det var
en mycket tankeväckande visning och vi ser fram emot att en dag återvända till
museet.
Efter en fika på fabriksmuseets cafeteria där Pernilla bjöd på goda hembakta
kakor var det dags för färd mot Fam. Ericssons/City Hotel i västra Jönköping.
Här checkade de in som skulle sova över och sedan var det dags för årsmöte för
samtliga.
På kvällen åt vi middag på en näraliggande restaurang, Mäster Gudmunds
källare. Källaren hade en mycket intressant interiör i form av takvalv som såg ut
att härröra från 1200-talet. Men jag fick veta att de var en ganska modern
historia istället, retro med andra ord. Hurra för retro och Fiat X 1/9!!
Vi vill tacka Pernilla och Ingemar och barnen Rebecka och Rickard för att de
hade ordnat en så fin träff och så frikostigt också bjöd in oss till sitt hem på fika
på söndagsförmiddagen med mer hembakt bröd.
Allt var väldigt genomtänkt, sällskapet trevligt och lagom med aktiviteter. Tack
än en gång!
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