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Ut i det blå 2012 
Lördagen den 1 september klockan 11:30 samlades 52 deltagare för att traditionsenligt 

börja resan vid Mobilias parkering.  

Många gissningar surrade runt bland deltagarna. ”Vart var vi på väg?” 

Det visade sig snart att riktningen var mot Kristianstad. 

 

Efter en stund svängde bussen in på Ekerödsrastens parkering där Ingegerds berömda 

sillamackor serverades tillsammans med en ”lille en” eller två. Kaffe med Kerstins 

snäckor bjöds efteråt. 

 

 
 

 

Mätta och belåtna fortsatte färden en dryg timme till Nyteboda som ligger mitt i urskogen 

vid sjön Immelns nordöstra strand på gränsen till Blekinge. Här finns ett kafé i vars 

närhet Harry Martinsson föddes. Vi blev serverade kaffe med varm sockerbulle och 

andra goda kakor. Ägarinnan berättade mycket trevligt om Harrys turbulenta uppväxt, 

med en riktig buse till far som åkte in och ut ur buren mest hela tiden. Jan W. var som 

vanligt frikostig med whiskyn. En och en halv timme gick fort men en hurtfrisk KG fick 

ändå möjlighet till ett dopp i det för årstiden varma vattnet. 
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Färden fortsatte till Hägghults stenbrott, ca 4 km väster om Lönsboda, där man bryter 

den världsberömda svarta diabasen, som användes till bl.a. fasadbeklädnader och 

konstverk spridda över hela världen.  

Japanerna är speciellt förtjusta i den här stenen. Stenen är ca. 180kg tyngre per 

kubikmeter än vanlig granit. Där ordnas guidade visningar under öppettiden men vi gick 

runt på egen hand. Gå in på www.svartabergen.nu för mer information. Efter 

rundvandringen blev det lite vin på stående fot. 
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Så småningom blev det dags för middag som vi intog på Broby gästgivaregård. 

Middagen bestod av en mycket god karré med grönsaker och stekt potatis och 

efterföljande kaffe. 

 

 
 

Vi var tillbaka i Malmö vid 23-tiden, mycket nöjda efter en, som vanligt, välordnad 

rundtur. 

Alf C. och Jan W. har, liksom föregående år, förtjänstfullt rekat och planlagt det hela. 

 

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP 

Leif Kruse (sekr.) 
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