
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 13/4 2018 
 
Plats: Riverside 
Närvarande: 32 medlemmar, 1 gäst 

Gäst: Anne Jacobsson, inbjuden av Magnus Jacobsson  

Dagens program: Egoföredrag, Kent Vikmo   

En klubbmedlem visade sig ha fyllt jämt under veckan som gått. Jubilaren Magnus Jacobsson 50 år, 
blev firad med blommor och en fyrfaldig hurra - grattis Magnus!  
 
Information från President Kent Hägg 

 Vårens program: Kent lämnar ordet till Mattias som, tillsammans med Pernilla Irewährn är 

programansvarig. Mattias berättar att man beslutat att inte bjuda in politiker i år. Man 

jobbar just nu med att se över vårprogrammet och bjuda in andra spännande gäster till 

fredagsmötena.   

 Vårkonserten: Imorgon går Vårkonserten på Östrabo av stapeln. Biljetter finns fortfarande 

att köpa för de som inte redan gjort det.  

 Vårfest: Rolf Jonsson meddelar att priset pp för att delta på Vårfesten blir 350:-. Det blir en 

favorit i repris, fredagen den 25 maj. En skaldjurskryssning med Skärgårdsbåten Byfjorden 

inkl välkomstdrink och skaldjurslåda. Det är value for money, det. Möjliggjort av Bo 

Spångbergs generösa gåva till klubben.  

  

Dagens föredrag: Egoföredrag med Kent Vikmo 

Kent har delat in sin föreläsning i 4 rubriker (för att skapa lite ordning i kaoset, menar han). Han 

väljer, passande nog att börja med:  

Jag själv 

Kent Ryberg föddes år 1966. Hans mamma var en av 5 syskon i familjen Ryberg som på den tiden 

drev Rybergs charkuteri. Ett par år senare gifte sig hans mamma och pappa och Kents efternamn blev 

då Vikmo. Kent växte upp i stan, vid Rimnersvallen. Sen vid skolstart gick flytten till Skredsvik där han 

spenderade resten av uppväxten.   



Hans konfirmationspräst blev Kurt Olsson, som just sadlat om från polis till präst och 

då hade sin första konfirmationsklass. Det blev en minnesvärd konfirmation i kyrkan 

där hans kompis Lars-Ove Boström var så nervös att han svimmade och slog huvudet 

i dopfunten. På konfirmationskortet står Kent i den skjorta som han också fick låna 

ut till hans nyligen avsvimmade vän då dennes var alldeles blodig.  

 

Kent gick på Sommarhemsskolan och hoppade sedan av Agnebergsgymnasiet för att jobba. Han 

provade på ett par olika saker, bland annat var han med och la stenen utanför Bohusläns museum 

varpå han blev föreståndare på Sahlströms MC i vad som nu är Matakuten. År 1986 började Kent på 

Saab där han var kvar till 1996 då han började på Autonova i Uddevalla. Där slutade han 2006 då han 

blev evenemangschef på Uddevalla Event för att 2008 börja jobba på Uddevalla Centrumutveckling 

där han fortfarande jobbar. 

Kent är gift och har 4 barn; Johan 27 år, Frida 25 år, Alice 15 år och Oliver 13 år. Idag fyller för övrigt 

Oliver tonåring och frukosten bestod av pannkakstårta, berättar Kent.  

Evenemang    

Han har sedan 1980-talet arrangerat olika musikevenemang, men drog 2001 igång Uddevalla 

Motorshow i Fridhemshallen. Mc- och hot rodklubben A-bombers, som han startade tillsammans 

med sin kompis Nisse, började 1996 anordna Old Style Weekend. En livsstilshelg för människor som 

brinner för den typen av bilar, kläder och musik och som varje år drar tusentals besökare. I början 

höll man till ute på Bergs Festplats, men numera hålls träffen på Backamo lägerplats och i samband 

med det kör man även backtävling med de gamla 20 och 30-talsbilarna i Dynamitbacken.  

    

 

 

 

2010 var Kent produktionschef för det enorma eventet VM i Offshore som hölls i Byfjordenbukten. 

Ett av Uddevallas största evenemang genom tiderna med 60-70 000 besökare. På Uddevalla 

Centrumutveckling arrangerar Kent Vår-Kick Off, Nattsudd, International Street Market, Barnens 

Loppis, Tjejlördag, Skyltsöndag, Gammaldags Jultorg. I samband med vår nya julbelysning startade 

Kent också något som redan kallas en tradition med invigningen av ljuständningen på torget. Han 

startade och driver fortfarande även Uddevallas största folkfest, Uddevallakalaset med ca 35-40 000 

besökare. 

Motor 

Kent, som alltid haft ett motorintresse började med gamla motorcyklar, men bytte i mitten på 90-

talet till något mer praktiskt för barnens skull. En liten hot rod från 1929 utan varken skärmar, tak 

eller huv. Han har haft många gamla veteranbilar och har i dagsläget 4 gamla bilar, 1940 Mercury 

coupe, 1940 LaSalle cab (425 ex), 1928 Ford roadster och en 1930 Ford coupe. 



 

 

 

 

Musik 

År 1988 drog Kent och hans kompisar igång rockabillybandet Blackout. Kent, berättar att det var för 

att han inte kunde spela något instrument som han ställde sig vid mikrofonen. Och det var väl tur för 

det har skapats en del musik dess.  1996 startades Jack Baymoore and the Bandits – ett av de band 

som Kent dragit igång och som fortfarande spelar. Tillsammans har de spelat över hela världen, bland 

annat Las Vegas, Moskva, Barcelona, London, Paris, Coolangatta i Australien.  

Någon som funderat på hur namnet Baymoore förresten kom till? Det var helt enkelt så att Vikmo på 

engelska blir just Baymoore...   

Förutom Jack Baymoore and the Bandits spelar Kent i trion Tennessee Drifters som för övrigt vann 

country-SM 2009.  År 2008 fick han frågan av EMA Telstar att tillsammans med Henrik Åberg köra en 

nationell konserthusturné som hette Elvis Forever. Med den konstellationen drog de fullsatta hus 

runt om i landet. Bland annat spelade de för ett fullsatt Globen för 14 000 personer och Warner 

Video gjorde en livevideoinspelning från 2008 års sista konsert på Cirkus i Stockholm. Ett smakprov 

på hur det lät där: https://www.youtube.com/watch?v=ga9YGHdHnbg 

 

    

 

 

Som kuriosa kan nämnas att han spelat med flera av Elvis originalmusiker, bla basisten Bob Moore 

som gjort 17 000 skivinspelningar varav ca 200 st med Elvis och att han var med i den stjärnspäckade 

filmen Dogville med Nicole Kidman där han fick förmånen att grilla hamburgare med Humphrey 

Bogarts hustru Lauren Bacall. 

Nästa veckas program: Linn Wallén om linkprojektet.  

 
Vid tangentbordet,  

Josephine Fredh  

 


