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Ut i det blå 3 sept. 2016 

 

 
 

Vår ständige reiseleiter, Alf C med Ingegerd hade som vanligt planerat och arrangerat en mycket trevlig "Uti 

det blå-resa” för MKSS manskör tillsammans med respektive damer. 

Även, stödjande och passiva medlemmar var inbjudna. 

Som vanligt var resmålen ytterst hemliga. 

 

Resan startade som vanligt kl. 09.30 från Mobilia. Några resenärer plockade vi upp i Lomma och vid 

Center Syd. Totalt blev vi 46 stycken deltagare. 

Solen sken från en nästan molnfri himmel. Landskrona och Helsingborg passerades så vi började ana vart vi 

var på väg. Någon gissade på Kullaberg. 

Vi började bli sugna på Ingegerds berömda inlagda sillar med en ”lille en”. Som en skänk från ovan svängde 

bussen av mot just Kullen. På rastplatsen mötte, som en glad överraskning, Lennart och Kerstin Österström 

upp. De hade påpassligt reserverat bord och bänkar. 

 

 

 

 
 

Arbetsgänget bar fram kassar och lådor till borden. Fram kom Ingegerds ättiksinlagda stekta sillar på grovt 

bröd, snaps och öl. Alf:s gälla visselpipa förkunnade att det var fritt fram att sätta tänderna i anrättningen. 

Alla är överens om  att detta är höjdpunkten på höstterminenens början. 

När maten var slut och efter ytterligare några snapsar blev det kaffe och hembakade kanelbullar. 
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Några gick, och de flesta åkte, de sista meterna upp till själva fyren. Här ställde vi upp för att sjunga en liten 

sång i blåsten. Vi delade oss i två grupper för en intressant, guidad visning av fyren. Många skepp har blivit 

vrak på klipporna nedanför fyren. Forna tiders vrakplundringar ingick i ortsbefolkningens inkomster. 

Den 31 januari 1971 gick Oslobåten, M/S Prinsesse Margrethe, med ett rejält brak, rätt upp på klipporna. 

 

 
 

 

Efter en stund visslade Alf att det var dags för uppsittning och vidare färd mot nästa anhalt. Chauffören 

styrde österut och efter en stund var det dags för eftermiddagsfika. Vi landade på Albertsgården vid 

Farhultsvägen i Norra Häljaröd. Här tog innehavarinnan emot och bjöd in till hembakade kakor och kaffe, 

och även lite whiskey. 

Här har tiden stått stilla sedan 1970 talet. På gårdsplanen sjöng vi under ledning av Staffan Sjöholm. 
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En vissling och vi satt åter i bussen för vidare transport till Klippan där vi besökte S:t Petri kyrka och fick en 

mycket intressant guidning. 

Denna byggnad, är inte bara unik i sitt slag, utan också känd över hela världen. Sankt Petri är en av Sveriges 

arkitektoniskt mest fulländade kyrkor, ritad och konstruerad av arkitekt Sigurd Lewerentz. 

Kolla på http://www.klippan.se/turism/sevardheter/sanktpetrikyrka.6904.html  

 

 

 
 

Färden fortsatte och efter bara en liten stund var det dags för lite vin med chips vid vägkanten. 
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Klockan sex anlände vi till Spångens gästgivaregård för kvällens middag. Här blev vi undfägnade med en 

förrätt som bestod av melon, skinka och ostpaj. Till huvudrätt fick vi sesampanerad lax och efterrätten 

bestod av äpplekaka och kaffe. 

 

Alla njöt av den goda maten, mätta och belåtna styrde vi kosan hemåt. 

Efter att vi släppt av deltagare i Löddeköpinge och Lomma var vi tillbaka vid Mobilia vid niotiden. 

 

Alla var mycket belåtna med dagen och framförde sitt hjärtliga tack till Alf och Ingegerd. 

 

 

MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP 

Leif Kruse  

http://www.mkssmalmo.com/

