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Berras sida
Hej!

Ja, denna sommar blev ju inte oväntat lite 
annorlunda än vanligt i dessa pandemiti-
der. Men trots allt kunde klubben genom-
föra det mesta vi tänkt oss och deltagar-
antalet har varit i nivå med tidigare år för-
utom byabastun och Bollkul. Att sedan 
åskregnet stoppade majstångsresningen 
– det var förstås mer oväntat.

Kul att våra näringsställen varit välbe-
sökta och omtyckta, det kan du läsa om 
i detta nummer. Även byns tre stugbyar 
har kommit igång hyfsat bra efter en 
corona-seg start. Att campingen – som 
normalt har över en tredjedel utländska 
besökare – har tappat är kanske inte för-
vånande. En utvärdering av dessa fyra 
verksamheter kommer i decembernum-
ret.

Att vårt fotbollslag fick ge upp utom-
hussäsongen var förstås tråkigt. Det var 
också delvis en corona-effekt såtillvida att 
träningar i våras kom av sig och sedan i 
juni fick nästa alla våra kvarvarande spe-
lare välbehövliga jobb i  krogbranschen. 
Har man den typen av sommarjobb är 
det svårt att ta ledigt för matcher och trä-
ning på kvällar och helger.

70 år på Kappelshamn! 
I juli firade jag att det var 70 år sedan jag 
första gången kom till Kappelshamn. Då 
bodde jag som tvååring med familjen på 
Signe Kahls Pensionat. Det låg i samma 
lokaler där Kappelshamns Veranda finns 
idag. I samma fastighet fanns också 
byns handelscentrum i form av Fritz 
Kahls Lanthandel med en Esso bensin-
mack. Ytterligare över tjugo somrar till-
bringade jag på den tomten bakom den 
lanthandeln och det har gett mig många 
fina barn- och ungdomsminnen. Idag 

kan jag på gamla dar njuta av samma 
trädgård som kroggäst.

Sommar i P1 – en pärla
Modern teknik är oftast bra som till 
exempel att du kan lyssna eller titta på 
radio och TV när du vill och behöver 
inte längre passa programtablåns tider. 
Bland etermedias pärlor vill jag nämna 
en – Sommar i P1. Att Greta Thunbergs 
premiärprogram skulle infria mina för-
väntningar – det var ingen överraskning. 
Men att Klarna-grundaren Niklas Ade-
klberth med sitt Norrsken Foundation 
hade en så härlig livshistoria – det hade 
jag inte förväntat mig. Även svenska 
regissören med kurdbakgrund Rojda 
Sekersöz gav mig ett väldigt givande 
lyssnande, liksom Marie-Louise Ekmans 
sommarprat gjorde.

Ändå missar jag också förstås en hel 
del bra program då det på sommaren 

finns så mycket annat att göra – bada, 
umgås med släkt och vänner, äta ute, 
promenera i den vackra naturen vid skog 
och strand samt besöka fina platser på 
vårt Kalkstenshawaii. Nyupptäckta pär-
lor som Ekstakusten blandar jag med 
Hallshuk, Stenkusten, Asunden, Bun-
genäs, Furilden, Östergarnslandet, Fårö 
med mera.

Coronan och Finland
En sak har jag lärt om Coronans alla 
olika uppgifter och siffror. Även om en 
siffra är korrekt så kan slutsatsen bli fel. 
Som att exempelvis Finland klarat sig 
bra med färre dödstal i år än förra året. 
Då missar man att Finland hade ovanligt 
många döda 2019, då ett rekordstort antal 
– framförallt äldre och sköra – dog i två 
kraftiga influensaepidemier. Att sedan 
vårt östra grannland inte har samma fler-
generationsboende i förorter som exem-
pelvis Sverige och Frankrike – det gör 
det ännu mer uppenbart att man ska ta 
jämförelser rakt av med en stor nypa salt.

Intressant höst!
Innan vi hörs nästa gång har en intres-
sant höst passerat. Vad händer med coro-
narestriktionerna? Vem vinner USA:s 
presidentval – det viktigaste presidentva-
let på länge och vars utgång kommer att 
påverka hela världen. Vad får Coronan 
för påverkan på arbetslivet och våra resor 
framöver? Kommer kanske landsbyg-
dens negativa befolkningsutveckling att 
vända om fler väljer att jobba hemifrån? 
Så blir det förstås intressant att följa 
lokala frågor som arbetet med Regionens 
Översiktsplan.

Må väl!
BERRA SANDSTRÖM
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Inget lag utomhus i år!
Först var det en lång försäsong, där res-
triktioner satte stopp för träningsmat-
cher. Därefter kom besked om seriestart 
i juni, som senare ändrades till augusti. 
Under tiden har vårt stora gäng från i 
vintras, med minst 20–30 närvarande vid 
varje inomhusträning, successivt tun-
nats ut. Några fick flytta när deras uppe-
hållstillstånd försvann, andra flyttade 
av egen vilja till fastlandet och några 

tröttnade på att seriematcherna skulle 
dröja. När sedan reserestriktionerna för-
svann och alltfler krogar började öppna 
fick nästan alla i den kvarvarande, ändå 
hyfsat stora truppen, jobb inom restau-
rangnäringen i Visby. Killarna behövde 
förstås tjäna lite pengar och i den bran-
schen tar man inte – och får oftast inte 
heller – ledigt för träningar och matcher 
på kvällar och helger. Så en vecka före 
seriestarten kunde tränarna bara få ihop 

Tyvärr fick vi alltså inte ihop något lag 
till årets utomhusspel. Istället tänkte jag 
fylla fotbollssidan i klubbtidningen med 
att göra några historiska nedslag om hur 
det såg ut med verksamheten för 10, 20, 
30 och 40 år sedan.

1980 var fotbollen i ett uppbyggnads-
skede. A-laget vann klass II – motsva-
rande div 8 idag - efter vårsäsongens åtta 
vinster och en förlust. Olle Östergren var 
suverän – han gjorde 45 av 90 KIK-mål på 
18 matcher Vi hade just startat upp ung-
domsverksamheten med två pojklag som 
deltog i Smulsen Cup i maj, med matcher 
på planerna vid Annelund vid Gamla 
Flyget. Äldsta laget – pojkar födda 1970-
71 spelade fyra matcher, en vinst, en oav-
gjord och två förluster. Premiärmålskytt 
var Krister Nilsson när han satte 1-1 mot 
Lärbro.

Det yngre laget pojkar 72–73 fick nöja 
sig med en oavgjord och en förlust utan 
att ha gjort något mål.

1990 hade Kappelshamn inte mindre 
än sju lag i seriespel. Framgångsrikast 
var som oftast på den tiden KIK:s P 78:or 
som för fjärde året på raken blev bäst på 
ön. Tobbe Cedersten dominerade med 
32 mål på nio matcher. Klubben hade 
dessutom ett A-lag i div 6, ett B-lag, ett 
juniorlag, ett P 75-lag och ett P 76-lag i 
seriespel. Dessutom fanns KIK med i 
korpen med ett mixlag i div I. Fotbollens 
dominans var stor i klubbens verksam-
het – något som också avspeglade sig 
klubbtidningen. I KIKarens augustinum-
mer handlade över hälften av innehållet 
om KIK-fotbollen.

2000 nåddes kulmen i seniorfotbol-
len, med A-laget i Gotlandsfyran. KIK 
ledde till och med serien efter en kanon-
premiär, när vi bortaslog storfavoriten 
Hangvar med 5–2. Storpubliken fick se 

En tillbakablick på klubbens fotboll

Fotboll

Laget i Fårösund den 2 juli: Stående från vänster: Mats Boman, Håkan Sandström, 
Berra Sandström, Conny Östergren, Jonny Hillblom, Johan Engström och Mattias Hill-
blom. Knästående: Anders Sjögren, Roland Ringwall, Ronny Hägbom, Jörgen Petters-
son och Moqi Trolin.

två tvåmålsskyttar i Christer Gräsman 
och Göran Sandström vända matchen till 
vår fördel. B-laget lirade i div 6 och KIK 
hade ett lag med i veteranserien.

2010 kom A-laget femma i div 5 och 
veteranerna tog sitt sjätte guld och var 
obesegrade – mycket tack vare en bred 
trupp och ett väl utspritt målskytte, 
som gav 46 gjorda mål på tolv matcher. 
B-laget hade vi tillsammans med Hang-
var i reservlagsserien. Annars var årets 
största fotbollshändelse de zambiska 
fotbollsungdomarna i Chiparamba, som 
visade upp bländande teknik i en välbe-
sökt match på Snäckersvallen, mot ett 
Gute-lag. Matchen inramades på ett här-

5–6 spelare till match. När dessutom trä-
ningstillfällena försvunnit fanns det inga 
utsikter kvar att behålla laget i serien.

Hur det blir med inomhusserien under 
vinterhalvåret vet vi ännu inte. Vi hoppas 
få ihop ett lag igen till Futsal div 3. Allt 
hänger på hur stort intresse som finns på 
spelar- och ledarsidan, när dom träning-
arna drar igång om ett par månader.

BERRA SANDSTRÖM

ligt sätt genom en uppbyggd scen längs 
långsidan där Lasse Åberg med sitt Stig 
Helmerz Experience underhöll.

BERRA SANDSTRÖM
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Bada 
bastu! 
Från och med april är 
bastun är öppen lörda-
gar 15.30–17.30 för herrar, 
17.30–19.30 för damer och 
19.30–21.30 blandat. 

Avgiften är 30 kr för vuxna 
och 15 kr för 7–14 år. Års-
kort 600 kr för vuxna och 
300 för 7–14 år. 

Det går bra att boka andra 
tider. Upp till 5 bastuba-
dare kostar det 150 kr för 
medlemmar och 300 kr för 
icke-medlemmar. Därefter 
tillkommer 30 kr per per-
son. Ring 070-523 39 19 för 
att boka.

KIK har ju till skillnad från många av 
öns andra saunor hållit bastun öppen 
som vanligt. Det går ju att hålla avstånd 
i duschar och omklädningsrum och inne 
i bastun är det för varmt för spridning av 
Covid 19, säger experterna. Men många 
har avstått från denna fina lördagstradi-
tion detta år, framförallt är det kvinnorna 
som varit försiktigast. Totalt sett är det 
en halvering av antalet besökare och då 
mest markant på damtiden. Vi får se hur 
årets avslutande månader blir, det lutar 
åt att antalet bastubadare i år kommer att 
landa på samma nivå som för femton år 
sedan – alltså runt 800.

Det är alltid kul när det kommer nya 
gäster som uppskattar byabastun. I juli 
hittade tre turistande stockholmstjejer 
hit och blev så förtjusta i att springa över 
planen och ta ett svalkande nakendopp 
så det blev två vändor. Som syns på bil-
den verkar dom nöjda med vår sauna.

På den andra bilden ses en bra bland-
ning av olika generationer som just kom-
mit upp från ett avsvalkande kvällsdopp 
en stilla, fin augustikväll – Bertil Petters-
son, Li Malm, Ellis Malm Sköldstam och 
Lillemor Ringvall.

BERRA SANDSTRÖM

Snäckersvallen

Klar Corona-effekt i bastun

Vad vill du ska hända i 
Kappelshamn?
Region Gotland kommer de närmaste åren att revidera över-
siktsplanen som ska visa vägen för mark- och vattenanvänd-
ningen på Gotland fram till 2040. Nu behöver vi din hjälp att 
lämna förslag och idéer om hur ditt närområde kan utvecklas 
på bästa sätt! På www.gotland.se/oversiktsplan2040 finns det 
möjlighet att lämna förslag och idéer på en webbkarta, du kan 
också se vad andra har för idéer. Du kanske vet en bra plats för 
nya bostäder? Hur vi ska få vattnet att räcka? Eller områden 
som är viktiga att spara för kommande generationer! Kanske 
blir det just ditt förslag som kommer med!

JENNY SANDBERG

Samhällsplanerare/delprojektledare DiSa
0498-26 96 39, jenny.sandberg@gotland

Region Gotland informerar
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KIKaren fortsätter att göra uppföljnings-
intervjuer med företagare på byn. I 
decembernumret 2011 intervjuade Lille-
mor Ringvall Lotta Paulsson-Axén om 
hennes massageverksamhet. Vi ställer 
nu snart nio år senare några frågor till 
Lotta.

Hur har din verksamhet förändrats sedan 
KIKaren intervjuade?

– Förändringen sedan 2011 är att jag 
nu arbetar endast med mitt eget företag 
som heter Medicinsk Massage med hem-
sidan Kroppitopp. Jag masserar mest på 
företag, men har en massagevagn vid 
Folkets Hus, där jag har verksamhet på 
lördagar och någon vardag ibland.

Vad är det som varit mest överraskande/
oväntade i ditt företags utveckling sedan 
starten?

– 2015 åkte jag till Indien och utbildade 
mig till yogalärare – Hathayoga. När jag 
kom hem därifrån började jag ha yoga-
pass i Kappelshamns Folkets Hus – nu 
är dessa pass på Korsbygården i Lärbro. 

Sedan har det även blivit yoga i Hellvi 
vid idrottsplatsen i Hellvi på sportklub-
ben och nu även på Tors gård i Bro med 
alla fina ungdomar där. Dessutom har 

jag retreater med meditation och yoga i 
Hangvars bygdegård.

2019 åkte jag tillbaka till Indien i säll-
skap med min man Jonas – där blev det 
förutom mer Hathayoga även Yinyoga. 
Senare på hösten 2019 började vi med 
yogaresor till Fivizzano i Toscana – en 
underbar plats. Med vi menar jag, min 
man Jonas som är chaufför.

Om du blickar framåt, hur ser planerna ut 
och vad är dina största utmaningar för de 
närmaste åren?

– Jag vill göra fler yogaresor och 
retreater hemma och det känns att folk 
är intresserade av det. Det ligger nog i 
tiden och kan ju lätt pandemianpassas. 
Nu i augusti-september blir det Fivizzano 
igen – om allt nu går vägen med Corona-
reserestriktioner. Därefter blir det en 
retreat på Mavens kustnära stugor 9-11 
oktober.

Något annat du vill berätta för KIKarens 
läsare?

– Massagebiten kommer jag att hålla 
på med ett tag till framåt. Jag kommer 
dock dra mig mer och mer mot yogan.

Jonas och jag blir trogna Gotland och 
Kappelshamn, men vi kommer att fort-

FöretagsKIKaren

Lotta masserar ännu  
men satsar på yoga

sätta resa. Flera idéer har vi och dom får 
visa sig efterhand.

BERRA SANDSTRÖM 
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FöretagsKIKaren

Kappelshamns  
Veranda, Hasse 
Hågestam
Sommaren i Kappelshamn… eller med 
Kappelshamn

– Vi får ställa in oss på att inte öppna, 
säger jag till Patrik.

Hrmm-! vad menar du? svarar Patrik.
– Va faan! tänk om vi öppnar mot 

rekommendationen – alla andra har 
stängt och det visar sig att det sprids 
någon jävla corona-härd från oss, gissa 
om vi blir hatade.”

Några dagar senare kommer det 
besked om att Gotland öppnar upp. Jag 
själv har bokat upp en massa uppdrag 
på fastlandet och Patrik har anpassat sin 
tillvaro till att bli Öbo. Vi gissar att det 
kommer bli väldigt lugnt och vid genom-
gången med vår köksmästare Patrick 
Steklemacher så diskuterar vi om vi ska 
ha öppet alla dagar, ifall vi behöver några 
fler i köket ocksåvidare.

Den 17 juni öppnar vi och bjuder på 
mat till alla kappelshamnsbor, vi tror att 
det kanske kommer ett fåtal – osäker på 
vilket bemötande vi får ochsåvidare.

Eufori!! Det kommer så många –  49 
pers – att maten tar slut och vi får blom-
mor, presenter och framför allt ett sådant 
varmt, hjärtligt bemötande att det känns 
som att vi har hittat vår plats på jorden.

Vi tycker verkligen att vi lyckats med 
att skapa en plats där alla kappels-
hamnsbor kan hänga, spela boule, äta 
och umgås. Vi tycker själva att vi har en 
andra familj här i Kappelshamn, vilket 
problem vi än haft så har vi fått hjälp och 
stöd – helt enkelt en underbar start och 

mycket bättre än förväntat. Patrick i köket 
har slitit som ett djur och vi har varje dag 
fått höra vilken otroligt god mat Patrick 
“arga kocken” Steklemacher bjuder på.

Vår utlovade Lawn Bowl-plan blev inte 
klar, det blir ett höstprojekt redo till 2021. 
För er som vill veta mer kan ni gå in på 
YouTube och söka på Lawn Bowl för att 
se videor hur spelet fungerar.

Framåt så kommer vi att pröva att ha 
öppet fredag. lördag, söndag hela hösten. 
Vi kommer försöka att ha lite olika teman, 
men viktigaste temat är den vänskapliga 
atmosfär vi fått tagit del av denna som-
mar. Välkommen att hänga med oss på 
helgerna denna spännande höst 2020.

Ett stort tack från oss till er!
BERRA SANDSTRÖM

Så här mitten på augusti är inte säsongen helt slut, men 
KIKaren stämmer av men en fråga till byns tre matställen 
om hur säsongen varit hittills.

”Vi har en andra familj  
här i Kappelshamn”
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FöretagsKIKaren

Sommaren blev bättre än förväntat – det 
har inte varit i närheten av förra året, 
men vi är ändå nöjda att det blev så pass 
bra. Vi serverade inte längre några lun-
cher, vilket naturligtvis påverkat resulta-
tet. Vi har skickat hungriga besökare till 
KV istället, då vi känt att det är ett ställe 
vi kunnat rekommendera! Vi har även 
haft stängt en dag i veckan för att jag 
behövde få lite tid för annat – hunden – 
och det har varit skönt men lite jobbigt 
att bomma igen så.

Det som gått bra i sommar är vår egen-
tillverkade glass, en klart ökad försälj-
ning på den och brödförsäljningen har 
också ökat. Däremot har tårtbeställning-
arna tyvärr blivit färre. Vi har fått avbe-
ställning på alla bröllopstårtor då det inte 
blivit några bröllop på grund av – ja ni vet 

Gotlandsvåfflan, 
Magnus Friberg
Säsongen börjar närma sig sitt slut och 
vi märker att det blir färre gäster på 
dagarna, men ändå förvånande och glatt 
överraskade att det ändå är så många 
som kommer till oss fortfarande.

Det var en svajig och oviss start på 
säsongen med en minskad försäljning 
på cirka 30 procent mot ifjol. Men i juli 
ökade försäljningen istället med 30 pro-
cent mot juli förra året. 

Vi har fått känna och arbeta in oss i 
vårt nya lilla kök, vilket har fungerat 
mycket bra. Med det ökade trycket under 
juli så hade det aldrig varit möjligt att 
leverera detta från vårt gamla kök. Lite 
tråkigt men oundvikligt med lite längre 
väntetider och tyvärr kanske lite sämre 
service än vad vi siktade på – vi var inte 
beredda på den stora ökningen, trots vi 
hade fler anställda i år än i fjol. Och fram-
förallt har personalen varit fantastisk och 
gjort ett riktigt grymt och bra jobb! 

”Försäljningen ökade med 30%”

vad... Jag har levererat praliner till bland 
annat Mejeriet i Stenkyrka och det hop-
pas jag kunna få fortsätta med nästa år. 

Vi har haft loppis hela sommaren och 
bra försäljning på det och mina betongal-
ster har haft åtgång, särskilt de katter jag 
tillverkat. Så det kommer nya till nästa år! 

Nu har vi stängt för säsongen – men 
eftersom jag ska iväg på fortsatt utbild-
ning inom pralintillverkning så kanske 
det blir lite öppet under hösten om det 
finns några som vill handla!

Vill som avslutning skicka ett tack till 
alla sommarboende som gynnat oss. 
Tack även till stuguthyrarna som rekom-
menderar oss till sina gäster – det bety-
der mycket! Och tack till de bybor som 
besöker oss – det är vi också glada för!

BERRA SANDSTRÖM

”Sommaren blev bättre än förväntat”
Hembaket, Agneta Enderberg

Vi kör hela augusti ut så måndagen 
den 31 augusti är sista dagen vi håller 
öppet.

Det vore toppen om vi fick lite hjälp 
sista helgen att tömma vårt kök.

Vi kommer att göra vissa förbättringar 
tills nästa säsong och målsättningen 

är då att slå upp portarna 1 juni. Det är 
mycket idrott nästa år – så något kul med 
storbildsteve eller liknande kommer att 
ordnas Vi tackar alla för allt stöd och alla 
som bidragit med god stämning och glatt 
humör. 

BERRA SANDSTRÖM
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1999 blev Gunnel Söderberg invald i 
klubbstyrelsen och tog då direkt över 
ansvaret för camping och kiosk som hon 
hade börjat engagera sig något år tidi-
gare. Hon föddes 1943 i Borgå i södra 
Finland som mellanbarn – en syster och 
en bror. 1959 emigrerade hon till Sverige 
och landade senare i Solna, när hon 1978 
träffade på sin kommande man Kurt – 
också han en kommande eldsjäl i klub-
ben.

1981 bar det av till Gotland och Lug-
net längst ner i viken i svärföräldrarnas 
gamla hus hon ännu bor. Gunnel har två 
söner, Sven-Erik och Emil plus barnbarn 
och barnbarnsbarn.

När kom du till Sverige – och vad gjorde 
arbetade du då med?

– Jag kom till Sverige, närmare bestämt 
till Sundbyberg 1959 och där började jag 
jobba på en tvättfirma som hette Haga-
tvätten.

Vad visste du om Gotland innan du kom 
hit?

– Första gången jag hörde talas om ön 
var när åkte från med en båt från Hel-
singfors 1959. Då träffade jag på en kille 
som skulle vidare just till Gotland.

Jag trodde att Gotland såg ut som Fårö, 
men det såg ju sedan inte ut att stämma 
så jättemycket.

Hur var dina första år på Östersjöns 
pärla?

– Bra, kanske en aning isolerat i början 
men det gick över ganska snart.

Hur kom det sig att du blev engagerad i 
klubben?

– Min son spelade fotboll i Kappels-
hamn och jag fick hoppa in på match-
erna och jobba i kiosken – som jag tyckte 

var jätteroligt – och sedan kom jag aldrig 
därifrån.

Vilken är dina roligaste minnen med klub-
barbetet?

– Det är många. Tillexempel grillfes-
terna och derbymatcherna KIK hade mot 
Hangvar eller Fårösund som alltid drog 
mycket publik. KM i boule tycker jag 
också är väldigt skoj – fast jag brukar 
inte nå toppresultat precis.

Hur lever du idag i dessa coronatider?
– Jag lever nog som dom flesta pen-

sionärer i min ålder, antar jag. Håller på 
mest hemma och försöker få dagarna att 
gå. Just nu är jag sysselsatt med ett pus-
sel med gotlandsmotiv.

Vad tycker du att KIK borde bli bättre på?
– Jag tycker klubben är bra som den är

Saknaden efter Kurt
– Den är stor – varje dag!

BERRA SANDSTRÖM

Klubbens eldsjälar

Gunnel – en profil i klubben

Medlemsavgiften 2020: Årsavgiften är 150 kr per  vuxen,  
50 kr per  ungdom (max 18 år) eller 250 kr per hushåll, betalas in 
till bankgiro 5441-0337 (ange namn och personnummer).
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Det rullar vidare för oss andra

Folkets Hus

En sommar närmar sig sitt slut, sommargotlänningarna lämna 
oss en efter en. Men det rullar vidare för oss andra. Folkets Hus 
har haft det uthyrt som vanligt, vi var oroliga ett tag som många 
andra som hyr ut. Bara två avbokningar. Men inte smärtfritt – 
Anticimex har fått rycka ut två gånger för sanering av getingar 
och diskmaskinen har jäklas för då till slut gå sönder. ”Delar är 
på väg”, får vi till svar.

En arbetsdag kommer eventuellt att ske i sensommar/höst. 
Vi återkommer om datum.

Traktorträffen blev lite annorlunda i år. Ingen loppis, bara en 
karavan med traktorer, mopeder och någon bil som körde två 
varv den klassiska rundan. Tack alla ni som kom o deltog. Det 
här får vi ta igen nästa år.

En dag med harvning på Matts Carléns åker fick vi till i år. 
Tack Matts för din idé! Planer finns för en dag med plöjning i 
höst, så vi kan få sparra ordentligt i jorden.

Oktoberfesten – en fråga som dyker upp då och då. Vi vet 
inte ännu. Vi får avvakta och se hur den här coronan utvecklas.

UFFE LINDAHL

Enbart medlem
1) Medlemsavgift: 150 kr per person (barn under 18 år, gratis / hushåll)

KÖPA ANDELAR som MEDLEM / person:
1) Inträdesavgift 1 kr
2) Andel 1 st: 10 kr (max 50st per person)
Totalt: 11 kr / person (barn under 18 år, gratis / hushåll)

NY MEDLEM / person:
1) Medlemsavgift: 150 kr
2) Inträdesavgift: 1 kr
3) Andel 1 st: 10 kr
Totalt: 161 kr / person (barn under 18 år, gratis / hushåll)

FÖRMÅN FÖR DIG SOM MEDLEM:
1) Hyr lokal till lägre pris (ej högsäsong)

Vill du betala med SWISH är nummret: 123 39 58 543
Vid betalning uppge: Namn, adress, mobilnummer och e-post vid betalning.

Sponsring / Gåvor / Bidrag / Nya medlemmar är alltid välkomna.

Medlemsskap i Folkets Hus 
byggnadsförening i Kappelshamn
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Byns fina gamla fiskehamn har väl 
som alla andra fiskehamnar inte 
samma liv och rörelse som förr då 
såväl yrkesfisket som husbehovsfis-
ket runt våra kuster var mera utbrett.  
Men området vid Kappelshamns små-
båtshamn har ändå liv och rörelse i 
stort sett alla dagar året runt. Varje 
förmiddag samlas ett gäng äldre kil-
lar för att fika och umgås några tim-
mar. Ibland är dom bara några och 
ibland ett tiotal. Alla har på något sätt 
en stark koppling till hamnen och byg-
den. En förmiddag i juli kom KIKaren 
på besök för att göra ett litet reportage. 
Just då var det inte så många kvar av 
dagens besökare och därför lovade de 
som var där att sammanställa och svara 
på frågorna.

Vad är det ni mest sitter och pratar om?
– Vi diskuterar både stort och smått. 

Mycket har sin utgångspunkt i dagsak-
tuella händelser både lokalt och i övriga 

världen. Har man någon dag missat att 
läsa tidningen så blir man uppdaterad 
när man kommer till Hamnkontoret. Vi 
hjälps också åt att lösa allehanda prak-
tiska problem som var och en av oss 
ställs inför. Den samlade kunskapen är 
stor. Givetvis blir det också en hel del 
prat om svunna tider.

Vad uppskattas mest i denna mötestradi-
tion?

– Den sociala samvaron poängteras av 
allesammans.

En del brukar kalla er för Gubbdagiset i 
hamnen – är det ok eller blir ni förbannade 
då?

– Det är helt ok, det är positivt – 
uttrycket Gubbdagis tycker vi står för 
trivsel och gemenskap.

Är det alltid bara karlar som är med på era 
möten – eller dyker det upp någon kvinna 
ibland?

– Bara män, inga kvinnor än så länge.

Är det ok att staten genom Fortifikations-
verket har tagit över den stora tidigare 
regionägda delen av hamnområdet eller 
hade det varit bättre med någon annan 
ägare?

– Den allmänna uppfattningen är att 
det är en bra ägare. Att staten är ägare 
upplever vi som en trygghet. Det är ett 
stabilt ägande med tillräckliga ekono-
miska resurser för att ta hand om det 
underhåll som kommer att behövas på 
sikt.

Vad är det bästa med Kappelshamn?
– Vi är rörande överens om att Kap-

pelshamn är ett mysigt samhälle vid 
den fantastiska Kappelshamnsviken. Vi 
har ett rikt föreningsliv. De flesta kän-
ner varandra. Vi lever upp på somma-
ren och återgår till en trygg och behag-

Hamnen

Den som berättat denna historia för mig 
som utspelades en sommarkväll/natt i 
början av 1930-talet är fiskaren Helmer 
”Stabben” Broström (1906-1973).

Innan fiskhamnen i Kappelshamns 
byggdes 1939 var strandbodarna upp-
ställda på Lanthamnens markområde. 
Markhyran för bodarna var 50 öre per 
kvadratmeter och år.

Strandbodarna var självklart avsedda 
för förvaring av fiskeredskap, men kunde 
även användas som samlingsplats för 
att dryfta veckans fiske som så här års 
utgjordes av flundrefiske. När man fått ut 
ransonen på motboken kunde man med-
föra någon flaska sprit vid sådana tillfäl-
len.

Det diskuterades fångstresultat, 
fångstplatser, avsättningsmöjligheter 
och priser samtidigt som man drack den 
medhavda spriten.

Fram på natten var spriten urdrucken, 
men törsten var inte släckt. Vad var att 
göra?

Strax ovanför hamnen låg ett gästgi-
veri – där fanns det öl, det visste man.

Gubbarna som samlas i hamnen

Men öl var inte avsedd för sådana 
simpla personer som fiskar, allra minst 
mitt i natten.

Gästgivaren Olof Pettersson drev även 
ett jordbruk med bland annat mjölkpro-
duktion. Korna gick på bete norr om 
gästgiveriet och nöden är som bekant 
uppfinnerikedomens moder.

Fiskarna kom på den geniala idén att 
man skulle släppa ut korna och sedan 
väcka Olof och varsko att korna kommit 
ut och då passa på att få köpa öl.

Sagt och – och lotten fäll på Stabben 
att utföra uppdraget.

Stabben följde den uppgjorda planen, 
släppte ut korna och väckte upp Gäst-
givaren och varskodde att korna kom-
mit ut. Olof var mycket tacksam över att 
Stabben mitt i natten upptäckt att korna 
kommit ut – så visst fick han köpa öl.

Kuppen hade lyckats och festen kunde 
fortsätta.

ÅKE BROBERG

En av dom som var med redan från bör-
jan när gubbarna började sina dagliga 
träffar för tjugo år sedan är Åke Broberg. 
Han har tagit corona-ledigt från mötena 
det senaste halvåret. Åke avböjer att 
lägga till något i gubbarnas svar, men 
bidrar istället med följande snart 90-åriga 
historia.

Festen i strandboden och koutsläppet
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lig vardagslunk på vinterhalvåret. Med 
den turbulenta värld som vi lever i både 
nationellt och internationellt så är det en 
ynnest att få ha det så.

Vad skulle ni vilja förändra i bygden?
– Som framgår av ovanstående så är vi 

på det stora hela ganska nöjda med vår 
bygd.

Om vi får drömma så vill vi – att det 
flyttar in fler barnfamiljer – att avveck-
lingen av landsbygden stoppas - att de 
arbetstillfällen och den service som finns 
kan behållas. 

Någon som har en mer speciell idé om vad 
som skulle kunna göra vår fina småbåts-
hamn till ett naturligt nav i byn?

– Vi upplever att hamnen redan idag 
är det naturliga navet i byn. Hamnens 
genuina miljö lockar till besök. Vi ser att 
många bybor och hitresta tar med sig 
fikakorgen till hamnen för att uppleva en 
stunds avkoppling. Att bevara och under-
hålla småbåtshamnen och alla strandbo-
dar tror vi betyder mycket för Kappels-
hamn nu och i framtiden.

Vad tycks om de senaste årens utveckling 
i Sverige och världen?

– Att få till ett gemensamt svar från 
hamngubbarna på den här frågan har vi 
inte gått iland med. Hos oss har vi sym-
patisörer till samtliga politiska partier i 
Sverige plus några till. Våra synpunkter 
är allt mellan ”Det kommer att gå åt h-vete 
med alltihop” och ”Det vill gärna bli bra”  
Med tanke på vår ålder och vådan av 
högt blodtryck så brukar vi begränsa dis-
kussionerna angående samhällsutveck-
lingen och politik.

Hur ska vi få en bättre värld framöver?
– En svår fråga som vi tyvärr inte har 

ett enkelt svar på! Om vi däremot begrän-
sar världen till Kappelshamn så har det 
framkommit en del synpunkter som 
menar att byns föreningar, Folkets Hus, 
Kappelshamns IK och Fiskehamnsför-
eningen, kanske skulle gå samman i en 
paraplyorganisation, med ett par repre-
sentanter från varje förening, för att på 
så sätt kunna samverka i större utsträck-
ning. Det tror vi skulle vara bra för Kap-
pelshamn framöver.

Något att tillägga? 
– Ja, det skulle i så fall vara att vi inte 

enbart träffas varje förmiddag och sitter 
och pratar. Vi har också andra aktiviteter 
oss för. Middagar och sammankomster 

har vi relativt frekvent i vår nyrestaure-
rade lokal. Vid dessa tillfällen sjunger 
vi allsång och har frågesport. Gemen-
samma seglingar med våra små båtar 
försöker vi också få till så ofta det går. 
Även om vi går under epitetet Gubbdagis 
så känner vi oss som ett gäng grabbar.

BERRA SANDSTRÖM

Hamngubbarnas reflektioner på Berras 
frågor har samlats in av gänget i båten: 
Kåre Carlsson, Sivert Persson och Hans 
Birath.
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Smått & Gott

Åska sabbade majstången!
Sju tappra stora och små åkte till Vikän-
den på midsommaraftonens förmiddag 
för att hämta björkris. Det gick snabbt för 
att hinna före en regnskur. Gänget hann 
knappt göra det traditionella fikastoppet 
hemma hos en gipsad Gunnel, innan det 
small till rejält med ett riktigt blixtned-
slag.

Regnandet tog först en paus. Men 
sedan kom åskan tillbaka så ingen stång 
blev klädd och rest. När ovädret dragit 
förbi hade klockan hunnit rinna iväg för 
mycket. Så i år fick vi inte se någon vacker 
midsommarstång vid Snäckersvallen. 
Det här var första gången sedan klub-
ben började med sitt midsommararrang-
emang på 70-talet som vi fick ställa in 
blomsmyckningen av majstången.

Byns gatlampor har bytts ut!
Lite överraskande har Regionen med 
hjälp av GEAB inte glömt bort byns väg-
belysning. I augusti gjordes en översyn 
av våra lyktstolpar och samtliga lampor 
på byn byttes ut. Än har inte landsbyg-
den blivit helt bortglömd från samhälls-
servicen…

Farfars far
En slump gjorde att Dekadensbröderna 
Carléns farfars far dök upp i Åke Bro-
bergs dråpliga hamnhistoria på sidan 10 
om de ölsugna fiskegubbarna på 1930-
talet. Gästgivaren Olof Pettersson som 
fiskarna efter en kupp fick köpa öl av 
bytte senare efternamn till Carlén och 
han är farfars far till Henrik, Håkan och 
Johan.

Kullshagebruk – öns mest 
otillgängliga gårdsbutik
Ja, den lite lustiga vägtexten står i Kulls-
hage vid Kassle Kvior. Gårdsbutiken 
drivs av närboende Anna Lundell och i 
den hittar du mycket smått & gott.
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Bli 
förenings-

fadder!
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos 

Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner. 
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller 
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11. 

Tack för ditt stöd!

SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd   1 2014-11-18   13:49

Förutom de sedvanliga sommaraktivi-
teterna med klubbmästerskap, bollkul, 
boule- och kubbspelande plus triathlon 
har Snäckersvallen varit väldigt välbe-
sökt denna sommar. Så gott som alla 
dagar har man kunnat se föräldrar spela 
lite boll med sina barn och motionslystna 
som testat utegymmet. Det har kanske 
inte varit någon folkrusning precis, men 
med tanka på coronan är det ju bra. Dess-
utom har vi haft grupper som utnyttjat 
planen och målen för andra bollsporter. 

På bilden ses ett kusingäng från Lon-
don och Stockholm som är sommar-
boende ute på vackra Hallshuk. De har 
besökt vår fina anläggning några gånger. 
Eftersom dom lirar lite olika sporter 
annars som rugby och ishockey, tyckte 
dom det kunde vara lämpligt med lite 
handbollsspel.

BERRA SANDSTRÖM

Snäckersvallen

Många aktiviteter på  
vallen denna sommar!
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Triathlon

För sjunde året på raken arrangerades 
fredagen den 24 juli Kappelshamns Åter-
kommande Triathlon – ett samarbete 
mellan KIK och Friskis och Svettis Visby. 
Även i år gjordes en frivillig insamling till 
Cancerfonden och vi fick in 2000 kr. Bra 
jobbat! Pengarna sattes sedvanligt in på 
Bankgiro 901–9514. Stort tack för alla 
bidrag!

Om vi tidigare år pratat om ”normala” 
somrar så har väl denna varit allt annat 
än! Fantastiskt väder med både sol och 
nederbörd gör att allt växer och frodas. 
Nästan inte en alg i sikte trots en badtem-
peratur i viken på cirka 20 grader under 
större delen av sommaren. Nu var det ju 
dock det här med corona… Efter noga 
övervägande bestämde vi oss ändå för 
att köra, men självfallet med Folkhälso-

myndighetens riktlinjer som självklara 
gränser. En skillnad med anledning av 
detta blev att vi för första gången tog upp 
anmälningar i förväg. Detta då vi bedömt 
kapaciteten på flotten till 20 för att kunna 
hålla bra avstånd.

Sista anmälan kom 01.15! på natten mot 
fredagen. Med den var det 29 föran-
mälda varav prick 20 som ville simma. 
Väl framme vid start vid den vanliga 
tiden 10:30 hade några återbud kommit 
in och vi blev sammanlagt 18 personer 
som klev på flotten. En för varje grad i 
vattnet! Vi hade några snabba crawlare 
med oss som drog i väg i två par de dryga 
900 meterna. Lätt motvind men fina för-
hållande för simning. Lagom till att alla 
var uppe ur vattnet började det dugga 
och när de sista kom in från löpningen 

hade himlen öppnat sig och att ha bytt 
från badkläder kändes ganska onödigt. 
Cirka 1,5 mil lång cykeldel mot Kullshage 
och avslutande löpning/promenad via 
Gunggung på dryga 5 km även i år. 26 
tappra cyklister och 19 som sprang detta 
märkliga år. 

Fikat blev inställt på grund av reg-
net och en av Kappelshamns Veranda 
skänkt vattenbubbelmaskin fick lottas ut 
via Facebook istället för i solen framför 
KIK:s klubbstuga. Tack KV!

Som alltid vill vi ge ett stort tack till 
alla deltagare, ni som hjälpte till runt 
omkring och ni som fanns på plats för att 
heja på och stötta, trots regnet!

Hoppas vi ses igen!
NETTAN OCH KRISTOFFER

KÅT i regnet 2020!
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Hur mycket hjälp behöver du?

Fråga 5 4 3 2 1

Idrott Tre svenskar på 
frimärken

Sverige har 14 
VM-titlar

Gotland har SM-guld i 
denna sport

Är besjungen av Smak-
lösa Man tävlar i olika huvor

Svensk artist Sommarpratade 2020 Skivdebut hösten 2006 Lider av reaktiv artrit Född 21 juli 1972 i 
Borlänge

Varit med två gånger i 
”Så mycket bättre”

Historisk händelse Anordnades av olym-
piska mästare

Värdlandet firade 100 
år som nation

Sverige ansökte om 
värdskapet

Rumäniens kung utsåg 
landets trupp

Luicien Laurent första 
målskytt någonsin

Svensk film Biopremiär 25 juli 1983 Tänkt uppföljare skulle 
heta Röda linjen

Filmens soundtrack 
sålde guld

Handlar om tre unga 
gymnasiekillar

Magnus Uggla spelar 
klubbägare

Huvudstad Motto: För alltid oöver-
vinnerlig

Huvudstad från 1596 
genom kungafamiljflytt

Västra delen högre rang 
än östra

Totalförstördes under 
2:a världskriget Marie Curie föddes här

Tecknad serie
Publicerades i FIB 
Aktuellt åren 1936-
1978

Utspelar sig i Stock-
holmsmiljö

Har filmatiserats tre 
gånger på 1950-talet Skapad av Rit-Ola Galento är en god vän

Rätt svar
Speedway, Miss Li, Första fotbolls-VM 1930, Filmen G, Warszawa, Biffen och Bananen
X21 X1X
Röd tråd – alla har sjungit om Cecilia

1. 10 juni läggs Palmeutredningen ned. 
Vem anses vara mördaren?
1 Krister Pettersson
X Stig Enström
2 Victor Gunnarsson

2. 26 juni ny nivå för antal döda i covid-
19. Hur många?
1 Sex miljoner
X Åtta miljoner
2 Tio miljoner 

3. 1 juli fick EU nytt ordförandeland. Vil-
ket?
1 Tyskland 
X Ungern
2 Portugal

4. 29 juli blir Zlatan Ibrahimovic den
1 Äldsta Milanspelaren att göra mål
X Första att göra 50 mål för Inter och 
Milan
2 Högst betalda spelaren i Serie A:s his-
toria.

5. 4 augusti kraftig explosion i Beirut. 
Orsak?
1 Ammoniumnitrat
X Svavelsyra
2 Toluen

6. 9 augusti var det val i Belarus. Vilket år 
blev landet självständigt?
1 1989 
X 1991
2 1994

Vilken är den röda tråden?

1, X eller 2?

Ulf Lundell Cornelis Vreeswijk Petra Marklund Lotta Engberg

Rilles frågesport



16 ● KIKaren nr 162 september 2020 

Klubbmästerskap
1976 arrangerade KIK sitt första klubb-
mästerskap, som var i varpa. Sex herrar 
och tre ungdomar fanns med i startfäl-
tet och guldmedaljörer blev Rolf Svens-
son, Kjell Sedman och Anna-Carin Sten-
ström. Berra Lindqvist är meste mästa-
ren genom tiderna med hela elva guld.

Tre år senare gick det första mäster-
skapet i bordtennis i Folkets Hus. Fyra 
ungdomar och tio herrar deltog. Fram-
gångsrikast genom åren har Danne Gar-
delin varit med sju guld.

1984–87 hade vi även KM i bangolf på 
banor på affärstomten mitt i Kappels-
hamns samhälle utom 1986. Då hade 
banorna tillfälligt flyttats till Medebys på 
Hall. Sex vuxna och inte mindre än elva 
ungdomar var med premiäråret. Flest 
guldmedaljer tog Göran Sandström som 
vann ungdomsklassen vid tre tillfällen.

1996 drog boule-entusiasten Svante 
Hertzman igång boulemästerskapet med 
nitton deltagare första året.

Flest guld – fyra stycken – har Peter 
Stade och Jesper Ullerstam. Jesper är 
dessutom ensam om att ha vunnit Kulls-
hage Trophy fyra gånger.

BERRA SANDSTRÖM
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Resultat KM  
i varpa 2020
Herrar

Centimeter (36 kast)
Magnus Boman .................. 1423
Kenneth Karlsson ............... 1663
Mats Boman ....................... 1690
Joakim Stenström  ............. 1772
Petter Höök  ........................2494

Kulkastning 
Joakim Stenström .................. 19
Kenneth Karlsson ................... 17
Mats Boman  .......................... 14
Petter Höök  ............................ 13
Magnus Boman  ..................... 12

Dam/ungdom 

Centimeter (30 kast)
Ellen Karlsson  ...................2626
Märta Evert  ........................2653
Isa Evert ..............................2739
Sigvard Evert  .....................2778 

Kulkastning Dam/ungdom
Märta Evert .............................24
Ellen Karlsson .................  17
Sigvard Evert .......................... 14
Isa Evert .................................. 10

KM i Varpa

Trots nattens och förmiddagens regn kom 
ändå nio varpakastare till Snäckersvallen 
den 11 juli – klart godkänt. Vi fick två nya 
seniormästare – dels Magnus Boman i 
centimeter, dels Jocke Stenström i kula. 
Flerfaldige mästaren Kenneth Karls-
son fick nöja sig med två silvermedaljer. 
Glädjande nog hade vi för andra året på 
raken kombinerad ungdoms- och dam-
klass. Här var det riktigt jämnt, men till 
slut visade det sig att Ellen Karlsson var 
bäst före Märta Evert. Det innebar att 
familjen Karlsson ändå kammade hem 
ett guld, när pappa Kenneth i år för en 
gångs skull bara var nära.

Magnus – med sin ovanliga kvadratfor-
made varpa – överraskade med en jämn 
serie i centimeter, 485 i första tolvan, 
sedan 479 och slutligen 459 cm. Han har 
tidigare som bäst tagit en bronsmedalj 
2014. Även hans kusin Mats överraskade 
med sin bästa KM-insats någonsin och 
var bara 27 centimeter efter favoriten 
Kenneth.

I eftermiddagens kulkastning såg 
det länge ut som om Kenneth skulle få 
revansch. Han vann säkert förstakulan, 
men i andrakulan svarade Jocke för en 
magnifik upphämtning som gav honom 
sitt andra kulguld – det första tog han 
2016. Mats fick liksom Kenneth två med-

aljer av samma valör genom att han tog 
en tredjeplats även i kulkastningen.

Även herrarnas femte deltagare – Pet-
ter Höök – är värd en eloge. Han käm-
pade tappert, direkt hemkommen från 
nattfärjan, och gav de övriga fyra bra 
motstånd framförallt i kulan.

Årets banor var lagom mjuka efter reg-
net. Men vätan i gräset efter gjorde att det 
var lätt att tappa varpan, därför går kan-
ske årets resultat inte till historien som 
det bästa. Tittar vi på statistiken så visar 
det sig att Pierre Andersson samman-
lagda 323 centimeter från 1993 är out-
standing. Högsta centimeterpoäng 1622 
för guld är för övrigt från 2016. I genom-
snitt har det räckt med att kasta 904 cm 
för att vinna under 45 mästerskap sedan 
1976.

I den kombinerade dam- och ung-
domsklassens förmiddagskastning var 
det väldigt jämnt mellan fyra kämpande 
mästerskapsdebutanter. Ellen Karlsson 
var endast 27 centimeter bättre än Märta 
Evert i kampen om segern och det skilde 
bara 39 cm mellan mamma Isa Evert och 
sonen Sigurd. I kulkastningen var det lite 
större differens och där blev det ombytta 
roller mellan såväl Märta och Ellen som 
mellan Sigurd och Isa. 

BERRA SANDSTRÖM

Favoritfall i varpan!
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KM i Boule

Klockan åtta den 25 juli höjde Berra han-
den och förklarade det 25:e KIK-mäs-
terskapet i boule för invigt medan Peter 
Stade febrilt fortsatte med att få ihop 
startlistan för tjugotvå deltagare som 
slutligen skulle reduceras till finalis-
ter i A- och B-gruppen. Ett för året nytt 
inslag i tävlingen var grabbarna med 
egna boulebanor hemma på bakgården, 
det vill säga Kappelshamns Veranda, 
som bidrog med spelare och sport-
dryck för bibehållen vätskebalans hos 
spelare och åskådare. KV gillade också 
idén att till nästa år göra grundspelet på 
Snäckersvallen med finalspel på deras 
proffsiga banor, något som menigheten 
tyckte var en utmärkt idé.

Gruset på parkeringsplatsen såg per-
fekt ut – fel! Det visade sig var så mjukt 
att kloten bildade nedslagsgropar. Efter 
några omgångar var groparna så många 
att kloten då och då landade i dem för 
att avvika från den avsedda riktningen 
efter nedslag, en manöver som utlöste 
glädjetjut alternativt hårda ord. Trots 
groparna utkämpades mången hård och 
jämn kamp. Matchen i A-gruppens final 
mellan Lena Granstrand och Petter är 
ett vackert exempel på glädjen efter ett 
lyckat kast. Efter en stenhård kamp stod 
Petter slutligen som segrare med 13-10.

Resultat KM i 
Boule 2020 
Seniorer
A-final

Dennis – Peter-Petter 
13–10–7

B-final
Göran – Ludvig – Carl 
13–10 (+3)-10

Kullshage Trophy
Dennis-Göran 13–2 

1. Dennis Redvall
2. Peter Stade
3. Petter Höök
4. William Pettersson
5. Håkan Sandström
6. Lena Granstrand
7. Peter Holm
8. Kristoffer Strehlenert
9. Leo Granstrand
10. Per Granstrand
11. Peter Ranke
12. Göran Sandström
13. Ludvig Nilsson
14. Carl Strehlenert
15. Linda Larsson
16 Agneta Stenström
17. Daniel Stephansson 
18. Ingabritt Adriansson
19. Jennifer Stenström
20. Olivia Holm
21. Paul Stephansson
22. Patrik Svensson

Storslam av Dennis i Boule!

Att toppa prispallen i A-gruppen i kon-
kurrens med Petter Höök och Peter Stade 
är en prestation av mycket god klass. 
Dennis Redwall var en värdig segrare 
framgår klart av vinsten i finalen och i 
kampen om Kullshage Trophy. Nämnas 
bör också Jennifer Stenström och Wil-
liam Petterson, som båda tog sig vidare 
till finalomgången. Ludvig Nilsson fick 
kämpa hårt för att besegra Jennifer, som 
föll trots att hon hade en etta på bröstet!

CHRISTER SPÅNGBERG

Jennifer och Ludvig
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK? 
Vad betyder klubben för dig? 
Henrik Sedman, Kappelshamn
Det känns viktigt att det finns en idrotts-
klubb som främjar hälsa, aktivitet och 
rörelse. Dessutom är KIK en viktig del av 
sammanhållning i byn. Klubben har all-
tid funnits med under hela min uppväxt 
och mitt liv. Jag har själv spelat fotboll 
och hela familjen har varit engagerad på 
olika vis.

Ebba Tjelvling, Stockholm och 
Kappelshamn
Jag är medlem i KIK då det var en vik-
tig och enkel del för mig att komma in 
i Kappelshamn som yngre. Bollkul var 
en av favoritaktiviteterna för både mig 
och mina syskon. Idag är det intressant 
att se vad som händer i samhället, men 
också för att stötta föreningen och deras 
arbete. Tack vare aktiviteterna och klub-
ben har jag skaffat nya vänner som jag 
än i dag har kontakt med, vilket är en 
av flera anledningar att jag trivs så bra i 
Kappelshamn.

Ludvig Nilsson, Stockholm
Jag kom till Kappelshamn denna som-
mar för att vara restaurangchef på Kap-
pelshamns Veranda. Snabbt lärde man 
känna de trevliga invånarna, och när 
bouleturneringen gick av stapeln så var 
det ju självklart att jag skulle vara med! 
Jag ser med glädje fram emot att nästa 
sommar få delta i flera roliga aktiviteter 
med KIK!

Karin Söderstrand, Kappelshamn
Det finns ett stort utbud till oss alla. Mid-
sommarfest, fotboll, bastu och ett ute-
gym på vallen med mera. KIKaren ger 
oss info om bygden. Vad som har hänt 
och vad som är på gång. Känns bra att få 
stödja klubben som medlem.

Arne Ekström, Kappelshamn
Jag tycker det är viktigt att vara med och 
stödja en sån livfull klubb med så många 
olika aktiviteter i vår lilla by. Kul att läsa 
KIKaren! Jag är inte själv så aktiv, men 
klubben enar hela byn och alla som vill 
kan delta i olika grad i de olika aktivite-
terna. 
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I förra KIKaren utlyste Carlén-broder 
Henrik en tävling om vem som först 
kunde finna felet i deras beskrivning av 
uppväxten i Kappelshamn i låten Längte 
hem. Vinnare blev Tove Ljungar – klass-
kompis med Henrik i låg- och mellan-
stadiet – som knep svaret ganska ome-
delbart. Flemming rökte inte Glenn utan 
Commerce. ”Hon kommer få en signerad 
skiva så fort vi lyckas få den i skivpres-
sen, preliminärt till våren” meddelar 
bröderna. Dekadensen har denna som-
mar gjort tre uppskattade spelningar i 
bygden – två på Bläse Bistro och en på 
Kappels hamns Veranda. Förutom hela 
låttexten i den låt dom tävlade med i 
radio – och kom på delad fjärdeplats med 
– Längte hem, så publicerar KIKaren här 
även texten på deras signatur och kanske 
allra bästa låt hittills, nämligen Dekaden-
sen. Den låten har Henrik och Håkan för-
stås också skrivit själva.

BERRA SANDSTRÖM

Dekadensen
Jag såg aldrig gränsen, men det är länge sen nu
Kunde aldrig stå där i trängseln
Men det var aldrig nånsin nåt val
Och det fanns aldrig nånsin nåt svar
Vi vinna men förlora ändå
Vi sjunka och bare ser på 

Så välkommen till dekadensen
Allt det här som bare blev kvar
En sanning vi sökte essensen
Men vi såg aldrig gränsen
Plötsligt var det bare vi kvar
Allt det du ville förklare
I botten så fann vi essensen
I botten så fanns dekadensen, I botten så fanns dekadensen 

Jag såg hur du drog i repen
Var allting redan bestämt
Behövde backe en bit för att se
Men för mig fanns det alltid ett val
Inget ella någonting mer

Jag tog aldrig chansen, men det är länge sen nu
Du ser hur jag låta dom gå
Men det var aldrig nånsin nåt val 
Och det fanns aldrig nånsin nåt svar
Vi vinna men förlora ändå 
Vi sjunka och bare ser på

Längte hem
Där i hamnen vid Kapellet, inge ungar leka mer
Går ett varv själv runt viken, vartannat hus är tomt
 
Minns dansken i fiket, han som alltid rökte Glenn
Kön till flippret och arkaden, men inge frispel var för mig
 
Storungs-vändor efter smuggel, allt kantet av musik
Halvlitrar med kapsylkork, en kyss som smakar sprit
 
Basen dunkar emot fönstren, öron ringer och gör ont
Viskar om glömde planers ensamhet
 
Det här är en sång för oss som börjar längte hem
 
Jag kan inte reda ut, om jag ger upp eller flyttar hem
Jag har nog slutat att va ängslig för det
 
Sågen skriker över åkern, det lukta dus och terpentin
Farsans händer känns som läder, svart av verkstans oljespill
 
Lugn har alltid vart här, mellan Hamnen och Kapellet
Långt från stans alla vindlande vrår
 
Det här är en sång för oss som börjar längta hem 

Dekandensens tävling klar


