
Hucklena förhöjde stämningen 
Drygt 120 personer kom till SPF Seniorerna Kvillebygdens månadsmöte i Kville Bygdegård. 

Sedan flera år brukar föreningen ha ett överraskningsmöte i november. Temat för kvällen var 

”Sillprovning med Jon i Fiskaffär´n”. 

 

Redan i entrén möttes gästerna av två sillekvinnor i sina karaktäristiska hucklen och förkläden. 

Ordförande Claes Toreld, även han silleklädd, ”spritade” gästerna. I stora salen samt i serve-

ringen stod borden havsinspirerat uppdukade med tång och snäckskal och väntade på dem. 

 

Claes Toreld öppnade mötet och hälsade gästerna välkomna. Ur högtalarna hördes stämnings-

fullt dunkande från en fiskebåt. Claes och övriga i styrelsen ställde upp sig framför scenen. Alla 

klädda som om de var hämtade direkt från konservfabriken Fyrtornet i Hamburgsund. Tillsam-

mans med publiken sjöng de ”Dans på Brännö brygga”. Några kavaljerer i styrelsen passade på 

att bjuda upp till dans och paren svävade ut i en smäktande vals. 

 

Därefter intog Cedrix scenen. Kent och Maria bjöd på ett omväxlande program. Allt från egen-

skrivna låtar till välkända melodier. Publiken fick möjlighet att sjunga med i flera melodier av 

bla Sven-Ingvars. De fick också visa prov på vissling. I Siw Malmkvists slagdänga ”Arvid” 

blev det en visselkonsert. Även stillsamma melodier som ”Fjärild vingad” ingick i deras reper-

toar. 

 

Sedan var det dags för sillprovningen. Styrelsen serverade raskt ut tallrikarna samt tillbehören, 

knäckebröd med smör och ost, till gästerna. Silltallriken bestod av tre sorters sill; senapssill, 

matjessill och svartvinbärssill samt ett halvt ägg kompletterat med hackad rödlök och en klick 

creme fraiche. Till detta serverades potatis. Jon Larsson från Fiskaffären i Hamburgsund berät-

tade sakkunnigt om de olika sillarna. Alla lät sig väl smaka. Därpå följde kaffe och äppelmuf-

fins. 

 

Som traditionen bjuder så framförde föreningens egen kåsör, Leif Karlsson, sitt novemberkå-

seri. Som vanligt småklurigt med glimtar ur vardagslivet, där många skattade igenkännande.  

 

Jan Johansson, en av gästerna, tackade styrelsen för den mycket trevliga kvällen och alla stämde 

i med en välförtjänt applåd. 

 

Dragningen på lotteriet avslutade kvällen. Många lyckligt lottade åkte hem med en vinst i ba-

gaget i form av en blomma, en keps eller något annat från det dignande prisbordet. 

 

Text och foto: Håkan Vikstål 
  



 
Bild 1 

Ordförande Claes Tored hälsar välkommen.  

Här ”spritar” han Vivan Gunnarsson medan Berit Axelsson väntar på sin tur. 

I bakgrunden syns silleflickorna Barbro Torstensson och Inga-Lill Sörgard. 

 

 
Bild 2 

Jon Larsson från Fiskaffären i Hamburgsund berättar,  

knäsittande, om de olika sillsorterna.  
 

 
Bild 3 

Drygt 120 personer kom till sillprovningen. 


