VADLAGET "KÄMPA" FRÅN
KÄMPERSVIK.
Jakten Valborg inköptes till Kämpersvik år 1921 av
Johan och Gustav Joelsson på Kilebäck och fick
fiskeregistreringsnumret SD 593. Valborg var byggd
år 1906 på Studseröds varv vid Gullmarsfjorden. Jakten
var på ca 46 fot och klinkbyggd. Vid leveransen från
nybyggnadsvarvet satt det en 18 hk Avancemotor installerad i henne, men strax innan försäljningen
till Kämpersvik blev motorn utbytt mot en starkare Avancemotor på 25 hk vid Marstrands varv. När
Gustav Joelsson reste till Amerika gick bröderna Hilmersson från gården Kämperöd in som delägare i
Valborg och köpte Gustavs halva del i jakten. Bröderna hette Anders, Hjalmar, Gustav, Jarl , Ivar och
Thure David och gick under namnet Kämperödspojkarna. Yngsta brodern Thure David omkom i en
olycka när Valborg låg i Strömstad. Det var bröderna Hilmerssons andra broder som gick bort i unga
år, då Lars Hilmersson förolyckades i maskinrummet på Vadlaget Kämpa´s tidigare jakt "Kämpen"
(SD 430) som ägdes av Jarl Hilmersson. Historien säger att motorn i "Kämpen" exploderad när Lars
befanns sig i maskinrummet. Johan Joelsson och bröderna Hilmersson bedrev sardin och
skarpsillsfiske i två bolag under namnet "Kämpa". Sardinfisket hade avtal med Cannings
konservfabrik i Strömstad och skarpsillsfisket levererade till olika uppköpare i Bohuslän. Jakten
Valborg fick namnet "Kämpa" i folkmun pga namnet på vadlaget. Anders Hilmersson var skeppare
på Valborg mellan åren 1930 till 1943 och Johan Joelsson var maskinist ombord. Besättningen
bestod av åtta till tio man. Vadfisket bedrevs helt av handkraft och därför den stora besättningen. Vid
ett tillfälle fick vadlaget "Kämpa" hela 10 ton skarpsill i ett kast. Anders Hilmersson var "vadbrusen"
ombord och mycket skicklig i att känna sillen med en "kännemeta" och ut ifrån detta bedöma
storleken på sillstimmet. När Anders hade bedömt storleken på ett sillstim fick inget annat
vadlag/båt kasta på stimmet. Det fanns även en uppgörelse mellan vadbåtarna att inte börja fiska för
klockan 07:00 på morgonen till 18:00 på eftermiddagen för att besättningen skulle kunna sköta sina
redskap och underhålla båten samt få tillräcklig med vila i hamn under natten. Vadlaget "Kämpa"
från Kämpersvik var vida känt i hamnarna längst Bohuskusten, både som ett mycket skickligt vadlag
och som en hård besättning som aldrig vek undan för ett slagsmål, vilket gav stor respekt bland
andra vadlag. Motorn i Valborg var slitstark genom alla år, men man fick hälla strösocker i
kopplingen för att den inte skulle slira. Både Valborg och besättningen blev gamla och gick under
namnet "ålderdomshemmet". Med tiden blev "Kämpa" i allt sämre skick och vintern 1947 lyckades
möss gnaga sig rätt igenom det ruttna skrovet, men turligt nog var mushålet över vattenytan och
Valborg undvek förlisning vid bryggan. När Kämperödspojkarna gick iland såldes Valborg till Adel
Lind i Kämpersvik. Adel köpte jakten för att använda den till ved. I början på 50-talet bogserades
jakten tvärsöver Kämpersviken till "Leran" för att huggas upp. Vadbocken som länge stod vid
Kämperödspojkarnas brygga, byggdes av vadlaget Kämpa. Vadbocken användes för att hänga upp
vaden för torkning när det inte användes. Vadarna var gjorda av hampa och bomull och kunde lätt
ruttna sönder om den blev liggande. "Kämpas" sillvad ägdes inte bara av bröderna Hilmersson och
Johan Joelsson utan andelar i vaden ägdes också av andra kämpersviksbor som inte var med i själva
vadfisket. Gick fisket bra fick man utdelning efter hur många andelar man hade köpt i vaden.

Kämpas vadlag : Colin Ek , Ernst Johansson, Anders Hilmersson, Einar Andersson,
Johan Joelsson, Thure David Hilmersson, Jarl Hilmersson, Gustav Joelsson , Fritz Johansson,
Ernst Trygg.

Vadlaget "Kämpa" på jakten Valborg (SD593) av Kämpersvik.

Vadlaget "Kämpa" drar in vaden efter ett lyckat kast efter skarpsill.

Jakten Valborg ligger till kaj i Bovallstrand för att invänta bättre väder.
"Kämpa" är djupt nedlastad med gatsten i lastrummet och på däck.
En av bröderna Hilmersson sitter på fördäck och funderar på när vinden skall stillna.

Jakten Valborg i hemmahamnen Kämpersvik. På fotot kan man se den stora vadbocken som
stod på land vid "Kämpa`s" brygga .

Vraket efter jakten Valborg ("Kämpa")

Vadbocken vid Kämperödspojkarna´s brygga i Kämpersvik.

Av. Pelle Jansson Kämpersvik .
Källa: LP 2008/2

Karl-Erik Andersson . LP 2007/4 Henry Jansson
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