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Möt spelartisten Emma Ekström

Håkan har spelat över 700 matcher

Mie, nyinflyttad konstnär
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Berras sida
Av 16 sidor som vanligt
Senaste klubbtidning blev väldigt inne
hållsrik och rekordtjock. Denna gång är
sidantalet som det brukar vara. I dessa
coronatider blir många evenemang och
verksamheter inställda eller begränsade,
ändå hoppas jag du hittar lite av varje i
detta Det mesta är kopplat till vår fina
bygd på olika sätt. Ett bra exempel på det
är Emma Ekström häftiga bild på första
sidan.

Ett spännande år?
2021 närmar sig och det blir ett spän
nande år – hur ska det gå med den
otäcka pandemin? Kommer det en tred
jevåg efter andravågen och när kan Sve
rige och världen återgå till normalläge
igen? Det finns förstås annat spännande
också som hur klimatförändringarna
utvecklas och påverkar oss i stort och
smått och ska presidentskiftet i USA
bidra till en bättre värld? Lite mer lokala
frågor finns ju också att följa. Kommer
reservhamnsutredningen att utmynna i
en upprustning av byns hamn, vad inne
bär den nya översiktsplanen för bygden
runt Kappelshamnsviken och vad hän
der framöver med Försvarets planer för
hamnen? De tre frågorna har jag försökt
få ett svar till på inför denna KIKaren,
men de ansvariga tjänstemännen för
dessa frågor meddelar att ännu så länge
finns inget att rapportera, men att det för
hoppningsvis finns något att berätta om
i marsnumret nästa år.

Gösta Linderholm
Det är en märklig tid vi lever i man åker
jojo mellan skratt och gråt är en rätt tid
lös kommentar som Gösta Linderholm

sjöng i låten Rulla
in en boll och låt
den rulla redan
på 60-talet. Längre
fram lyder texten ”I en
stenhård bister verklig
het – ja, då behöver man
en glader spaderlåt”. Det
känns väldigt aktuellt! Så har
nog många människor under många
tidsepoker känt och det är en bra beskriv
ning på hur det är att vara en människa
på denna planet.
Gösta är för övrigt en härlig trubadur
med en bredd i repertoaren alltifrån När
morgonen gryr till Dina trosor blev kvar på
linan och Påtalåten.

Svordomar
Jag har aldrig förstått mig på att det
skulle vara fult att svära på svenska. Dom
fyra traditionella, vanlig svordomarna är
ju satan, fan, helvete och jävlar. Alla fyra
representerar ju för de flesta något dåligt.
Om jag exempelvis slår mig rejält så vill
jag givetvis ta till ett rejält kraftuttryck
istället för att bara skrika aj. Då passar
väl en svordom bra, tycker jag. Inte är
det något bevis för ett dåligt ordförråd
som man ibland kan höra. Sedan kan ju
någon tycka att ”jävligt bra” är en tokig
kombination av ord. Men så är det med
flera av våra förstärkande ord – en del
säger jätteliten, hemsk trevligt eller sjukt
bra. Så har det alltid varit med svenskans
förstärkande adjektiv – dom används all
tid lite ologiskt. Men vad gör det – alla vet
ju vad du menar.
Hade jag däremot levt i en anglosach
sisk språkvärld som har många svordo
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mar med en konstigt sexuell anspelning
som exempelvis motherfucker, då hade
jag definitivt inte använt sådana svärord.

Besöksnäringen
I detta nummer får byns fyra verksam
heter inom besöksnäringen – Kappels
hamns Camping, Kappelshamns Fri
tidsby, Mavens Stugor och Norrvange
Stugor – berätta om hur detta speciella
corona-år har påverkat uthyrningen.

Byn går inte i vinterdvala
Kappelshamns Veranda håller glädjande
nog helgöppet fram till nyår och bastun
är igång på lördagar hela vintern som
vanligt. Däremot blir det inget Luciaarrangemang i Folkets Hus på grund av
pågående pandemi.
Sen arrangerar vi ju klubbmästerskap i
pingis 5 januari och hoppas kunna hålla
årsmöte 5 februari, så lite aktiviteter finns
ändå på byn i dessa coronatider.
Ha nu en fin jul och ett gott nytt år!
BERRA SANDSTRÖM
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Enligt en mångårig tradition städas
Snäckersvallen två gånger om året. Ett
tjugotal personer sugna på frivilligt
arbete infann sig klockan tio om förmid
dagen. Efter ett mycket kort inledningstal
av Berra rivstartade städdagen enligt den
väl inarbetade ordningen, det vill säga
att det man gjorde förra hösten gör man
också detta år. Enkelt och funktionellt!
Årets viktigaste insats var definitivt
ingen rutinåtgärd. Vallens flaggstänger
krävde åtgärder för att vara både säkra
och snygga efter många år i tufft kli
mat. Nedtagningen av flaggstängerna
för byte av flagglinor och flaggstångs
knoppar krävde mod i barm och styrka i
arm hos KIK:s starkaste grabbar. Nu kan

Snäckersvallens flaggor ”Flamma stolt
mot dunkla skyar lik en glimt av som
marns sol” i enlighet med första strofen
i sången ”Sveriges flagga”.

hamburgare. Utan att skämmas kunde
man äta två hamburgare, ja, till och med
tre. Anders gjorde en superb insats vid
stekbordet i bästa KIK-anda.

Vallens gräsytor fick sig en behövlig
klippning av två oerhört flitiga förare av
gräsklippare. De fick nästan tvingas till
intagandet av förmiddagsfika och hann
knappt svälja kaffet innan de var på gång
igen. Och snyggt blev det!

KIK och Snäckersvallen är en väsentlig
del i Kappelshamn och ett gott exempel
på en hållbar tradition. Ordet ”tradition”
kommer från latinet och betyder ”över
lämnande av det kulturella och sociala
arvet”. Det som städdagen visade var att
det vi gjorde inte bara var arbete, trevlig
samvaro och goda hamburgare. Det var
också att överlämna klubbens kulturella
och sociala arv till framtida städdagar.

Inga-Britt Adriansson, Siv Larsson och
Ingrid Spångberg räfsade efter gräsklip
parnas insatser och så började dagen
lida mot den lunch som Anders Littorin
fixade på medhavd, stor, högproduce
rande gasgrill för stekning av supergoda

CHRISTER SPÅNGBERG
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100-klubben
Håkan Sandström – den meste
kappelshamnsliraren som spelat
över 700 seriematcher för KIK

Håkan är ett unikum i vår klubb. Denne
tekniskt skicklige mittfältare har totalt
spelat i inte mindre än 767 seriematcher
och gjort 218 mål för klubben, under näs
tan fyrtio år. Han har medverkat i 413
matcher för a-laget under 1987–2017 och
varit klubben trogen under alla år, för
utom ett år som ungdomsspelare 1992 i
Gute. Dessutom har han spelat 174 serie
matcher för b-laget, 126 matcher för våra
pojklag, 31 för veteranlaget och 23 för vårt
juniorlag på 90-talet. Totalt har han note
rats som målskytt 218 gånger – fördelat
på a-laget 75, b-laget 90, veteranerna 16,
juniorerna 3 och pojklagen 34. Dessutom
har han, från sin utgångsposition på
mittfältet, stått för ett enormt antal fram
spelningar och målgivande passningar
genom åren i kappelshamnströjan.

Enligt tränaren Per Svensson var mittfältaren Håkan lagets nyttigaste spelare
under vårt första år i Gotlandsfyran. Bilden visar en match mot FC Gute.
Börja med att berätta lite om din uppväxt.
– Jag föddes i Solna 1973, men famil
jen flyttade till Visby redan innan jag
fyllt två år. Tre år senare, 1978, flyttade
vi till Kappelshamn, där jag bodde fram
tills i 20-årsåldern. Där har jag trivts väl
digt bra, med närheten till natur, bad och
med fotbollsplanen i direkt anslutning
till huset. Man höll ofta till utomhus, på
Millans Café nere i hamnen, eller hemma
hos någon av de kompisar i liknande åld
rar som fanns på byn på 80-talet. Minns
att vi under flera år hade korsningen in
mot Växelvägen som utgångspunkt, då
Mattias Hillblom och Andreas Gynning
bodde där.

Minns du något av dina första matcher för
KIK?
– Mina första minnen är från utom
huscuperna i Visby, Öster-El Cup och
Smulsen Cup tror jag de hette, då vi
spelade på Rävhagen och gräsplanerna
vid flyget. Man hade matsäck och spe
lade fotboll hela dagen tillsammans med
kompisarna från skolan. Seriefotbollen
började också någonstans där under de
första åren på 1980-talet, men den har jag
inte lika starka minnen av, även om jag
alltid tyckte det varit väldigt roligt med
fotboll och att åka Gotland runt i farsans
gamla Vaz Lada fylld med både bollar
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1998 var Snäckersvallen välbesökt
trots regn när hockeymästarna
Färjestad utmanade KIK i fotboll.

och barn. En sommar, 1984, fick vi möta
ett jämnårigt lag från Brommapojkarna,
som hade träningsläger i Hangvar. Vi
vann med hela 5–1, vilket såklart kändes
superkul, även om jag nu på ålderns höst
kan tänka mig att det inte var deras ”för
sta-lag”.
Minns också min första A-lagsmatch,
borta mot Vänge 1987, när jag som tret
tonåring kom in och gjorde en avgörande
assist, vilket jag förstås tyckte var stort.
Från ungdomstiden kan jag tänka mig att
du har många minnen – berätta!
– Det var mycket fotboll på den tiden.
Jag spelade både i A-laget och juniorla
get, men då jag gillade att spela matcher
mer än att träna blev det ofta även B-lags
matcher. Minns nog mest vår starka
insats i finalen av Junior-ligan 1991, då vi
på Gutavallen mötte ett hårdsatsande FC
Gute. De tränade fem dagar i veckan och
vi en. Medan Gute-juniorerna intensivt
värmde upp innan matchen stod Ber
til Pettersson och jag och rökte bakom
målet, vilket symboliserade en rätt tydlig
skillnad i synen på lek eller allvar, haha!
På plan var vi dock taggade och slet som
djur, men fick se oss besegrade med 0–1
efter mål av vår tidigare lagkamrat Moqi
Trolin, som lämnat oss för Gute inför den
säsongen.
Bästa minnen som seniorspelare?
– Första matchen i div 4-säsongen år
2000 är ett bra minne. Vi mötte Hang
var och var hårt nederlagstippade. Våra
sockenbröder hade dessutom försökt
psyka oss på olika sätt både innan
avspark och under matchen, men ändå
stod vi som segrare med klara 5–2 efter
slutsignalen.
Ett på annat sätt lustigt minne är
bland annat från träningslägret i Dan
mark, då våra danska motståndare blev

så arga för att vi inte förstod deras språk
så att det på grund av det nästan blev
slagsmål på planen. Just det, segern i
Coop Forum Cup 2008 är också ett bra
fotbollsminne. Genom ett samarbete
med Visby Innebandyklubb hade vi då
fått en handfull meriterade, om än som
jag själv lite till åren komna lirare till KIK.
Vi hade under några säsonger ett riktigt
starkt lag, framförallt i inomhusturne
ringarna då matcherna var kortare och vi
var färre spelare på plan. Det var såklart
roligt att få lyfta bucklan i denna presti
gefyllda gotländska inomhusturnering!
Vad har du jobbat med under årens lopp?
– Jag började arbeta som brevbärare
på Posten för tjugo år sedan och har varit
postlådorna trogen sedan dess. Det är
ett flexibelt och ganska fysiskt arbete,
som jag trivs bra med. Innan det hade
jag bland annat ett tillfälligt arbete vid
Kappelshamns IK:s klubbstuga, då jag
målade taket och satte upp flaggstäng
erna och jag har även varit ett år i Spa
nien och studerat spanska.

boule och bordtennis, eller andra aktivi
teter som klubben arrangerar. Det är ett
bra sätt att hålla kontakten med byn och
alla kappelshamnsbor man lärt känna
genom åren.
Något annat avslutande minne?
– Får bli en seriematch med A-laget då,
i juni 1997 på Burgsvik IP mot Hansa/
Hoburg. I laget spelade jag ihop med
lillebror Göran och min kusin Mattias,
som stod i mål. I halvtid hoppade även
yngste lillebror Johan in. När det åter
stod tjugo minuter och vi ledde med 11-1,
vågade vår tränare Per Svensson kasta
in lagledaren – min farsa Berra – och
trots det utökade vi ledningen med fyra
mål till under den tiden. Göran svarade
för åtta av målen och jag för två mål och
två assister, så det blev en riktigt lyckad
familjematch!
BERRA SANDSTRÖM

Vad sysslar du med på fritiden idag?
– Fotbollspelandet la jag av med helt
2017, men fotbollsintresset finns kvar
och jag följer de stora ligorna hyfsat frek
vent, men förutom att umgås med min
fru Carina, så är mitt stora intresse idag
tennis. Jag började spela för cirka tio år
sedan och även om jag inte hårdtränar,
så spelar jag regelbundet och försöker
trots min ålder bli lite bättre.
Vilken kontakt har du idag med klubben
och din hemby?
– Jag är hemma hos farsan lite då
och då och jag och min fru tar gärna ett
besök på Kappelshamns Veranda, som
jag tycker varit årets succé på byn. Sen
deltar jag gärna i klubbmästerskapen i

2008 hade gick klubbens veteranlag till
final i Farfarstrofén. Efter Håkan längst
till vänster sitter Berra Sandström, Morgan Jakobsson och Lena Bolzius. I övre
raden står Lagledaren Gurra Grundemark, Thage Söderdahl, Conny Östergren
och Thomas Bodström. Målvakten Ronny
Hägbom försvann när bilden skulle tas.
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Emma‚ illustratör
och konceptkonstnär
i spelvärlden!
23-åriga kappelshamnstjejen Emma
Ekström – bland annat KIK:s Lucia
2011 – är utbildad illustratör och konceptkonstnär inom spelbranschen.
Emma blev färdigutbildad så sent som
i våras men har redan flera stora spel
projekt på sin meritlista. Just nu söker
Emma jobb för fullt, men Coronati
derna har förstås också påverkat hennes
bransch.
Emma har aldrig trivs jättebra i stads
miljö och hyser en önskan om att komma
hem och jobba inom spelbranschen på
Gotland. Kanske flyttar hon till Kappels
hamn?
Emma Ekström är en skicklig spelartist
som för närvarande bor i Stockholm.
Hon har alltid älskat att skapa konst och
spela spel från en tidig ålder, så det var
givet att införliva dem båda i yrkesvalet.
Hon studerade 2D-grafik Futuregames
i två år och har haft 8 månaders praktik
plats vid Resolution Games, ett VRspelföretag (Virtual Reality) som 2019
räknades in bland de hetaste start-upföretagen i Stockholm. De var det första
företaget i Europa som Google Ventures
investerade i.

För den som är intresserad av Emmas
alster kan man följa henne på Instagram
och se hennes fina bilder, leta efter kon
tot emitzart eller titta på hennes hemsida
emmaekstrom.com.
– Nu senast har jag hjälpt till med illus
trationer till ett spel som är ett pågående
projekt. Har även suttit en del med andra
konstkommissioner.
– Jag trivs jättebra att bo på landet och
en dröm jag delar med min sambo är
att kunna jobba inom spelbranschen på
Gotland. Det kan nog bli lite svårt dock
och jag är inte helt 100 procent säker
på om det kommer att bli specifikt i
Kappelshamn, men det är väl tiden som
får avgöra den saken.
– När jag jobbade på Resolution Games i
Stockholm, var jag med och släppte VR
spelet CookOut, som då var den första
kommersiella speltiteln jag var med och
jobbade på. Så om ni har ett VR head
set eller testar VR någon gång, håll utkik
efter spelet CookOut från Resolution
Games!
ÅSA STENSTRÖM

KIKaren nr 163 december 2020 ● 7

Tack till våra
sponsorer
Trots coronatider, inga fotbollsmatcher, ingen grillfest med mera så är
klubbens ekonomi stabil. En viktig
orsak till detta är våra sponsorer. Så
är vi förstås också tacksamma för
alla avgifter från våra många medlemmar.
Som tidigare är ICA Maxi i Visby
klubbens största sponsor med Nordkalk som god tvåa på listan.
Det andra stora företaget i Storugns,
Kalkproduktion AB, kommer sedan
inte så långt efter.
Stenstrominfo på byn lägger ner
åtskilliga sponsrade timmar på arbetet med klubbtidningen, hemsidan,
annonser och affischlayouter.
I vårt avtal med Kappelshamns Camping ingår förutom arrendeavgifter
och hyra även sponsring.
Cementa på Slite är en god samarbetspartner sedan många år tillbaka.
Lennart Carlén har lagt ner många
timmars jobb med traktor och grävskopa från sin jordbruksverksamhet
vid arbete på klubbens anläggning.
Lindahls Skog & Trädgård har
sponsrat med en del maskinservice
förutom skyltreklam.
Visbymäklarna, Tandhälsan i Fårösund, Pizza Tallen, Kylfab på Slite,
Gute Maki i Othem, Betongindustri
AB i Träkumla och Norrvange Stugor
har vi haft skyltreklamavtal med.
Annika Gustavsson Jewellery i Visby
har även i år skänkt luciasmycket.
Intersport i Visby, Naprapatcenter i
Visby samt Visby Screen har också
bidragit till verksamheten på ett posi
tivt sätt med bland annat priser till
lotterier och klubbmästerskap.
Spendrups har försett kiosken men
flera fat med dryck.
Takstens Åkeri har sponsrat transporter av grus och sand till anläggningen.
Vi har en grupp företag som sponsrar
utegymmet, nämligen Hallshukbaserade GolvKula, Golvläggare
Buije Lind i Vägume, R & L Bygg i
Lummelunda, Kurres El i Fårösund,
Vestlands Fiskeri på Kappelshamn
och Kappelshamns Veranda.
Förutom dessa sponsringsintäkter är
vi tacksamma för driftsbidrag vi fått
från Region Gotland och integrationsbidrag från Gotlands Idrottsförbund liksom det statliga och kommunala aktivitetsstödet, LOK.
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FöretagsKIKaren
Minsta Galleriet

Alldeles i början av Flenvikevägen
finns ett lite hus som det står Minsta
Galleriet på. Alltså ännu en spännande verksamhet i vår fina by. Mie
Nilsson har satt upp skylten. Mie och
hennes man Conny Pettersson blev
nyinflyttade kappelshamnsbor i våras
när dom köpte fastigheten, där dom
bor året om. Kul att vi fått två nya åretruntboende invånare.
Mie, du får berätta lite grand först om
familjens bakgrund och varför ni valde att
flytta hit till Kappelshamnsviken.
– Conny är gotlänning som vuxit upp i
Visby och han har lite släkt här på norr.
Själv kommer jag från Linköping. När vi
bestämde oss för att köpa ett hus på Got
land var det norra delen av ön som var i
fokus för sökandet efter rätt hus. När vi
var på visningen här i Kappelshamn, vis
ste vi direkt att det här var rätt för oss.
Berätta om Minsta Galleriet!
– Minsta Galleriet uppstod en dag i
början av sommaren när jag höll på att
ställa iordning i ateljén. Vad skulle vi
använda det lilla rummet till? Eftersom
det ligger bredvid ateljén, tyckte jag det
var en rolig idé att ha ett pyttelitet gal
leri där. Namnet Minsta Galleriet kom till
som en motreaktion till att mycket kal�
las för det största, som norra Europas

största till exempel Vi beslutade att göra
precis tvärtom, det här är norra Euro
pas, Sveriges och förmodligen Gotlands
minsta galleri!
Jag arbetar med måleri – just nu är det
akryl och akvarell. Yrkesmässigt arbetar
jag på Region Gotland – en administrativ
tjänst inom sjukhusförvaltningen.
Jag har även planer på att på sikt starta
en verksamhet med konstterapi som jag
arbetade med på fastlandet.
Efter ett drygt halvårs boende här – vad er
era första intryck?
– Våra första sju månader här har varit
fyllda av arbete med hus och trädgård
och vi stormtrivs. Trevliga och hjälp
samma grannar, härlig natur och det
sköna lugnet gör att vi känner att vi kom
mit helt rätt.
Något annat du vill berätta för våra
läsare?
– Det skulle vara roligt att ha öppet ett
par helger före jul, en målning är en unik
och uppskattad julklapp. Men det beror
på hur coronaläget ser ut framöver.
Till sommaren räknar jag med att
hålla Minsta Galleriet öppet under helger
och när jag för övrigt arbetar i ateljén.
Jag passar på att bjuda in alla kappels
hamnsbor när ni har vägen förbi!
BERRA SANDSTRÖM
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Snäckersvallen
Pandemin påverkar även bastun!
Detta corona-år verkar vi ändå kunna
räkna in runt 900 gäster totalt som läget
ser ut i mitten av november. Det är en
nedgång från runt 1 200 årsbesök som
vi haft det senaste åren, men ändå fler
än de som var i vår byabastu fram till
2009. Då passerade vi 1 000-gränser för
besök. För första gången har det varit fler
på mixen än på damtiden. Herrtiden står
ännu för runt hälften av besöken.
På den sena lördagstiden har flera
nya bastuentusiaster besökt vår fina
anläggning. Den 7 november var det här
lig blandning av gamla och nya besökare
som den ena bilden visar.
Tack vare byggdoktorn Lasse Eriks
sons nypåsatta halkskydd går det ännu
bättre att ta ett havsdopp i samband med
byabastun även under vinterhalvåret.
På den andra bilden ser du två av våra
trogna bastubesökande, stockholmarna
Li Malm och Bosse Fernholm, som båda
är deltidsboende gotlänningar i Tängel
gårde respektive Bläse.
BERRA SANDSTRÖM

Bastulyrik
10 oktober
När oktobermörkret sänker sig över vår vik
känns den nästan unik
Den är så magisk och ger en sådan ro
att man ingen annanstans vill bo
Sen blir förstås kroppen extra glad
över att få ta ett skönt bastubad

31 oktober
På bastuvarma ben
i den vackra fullmånens sken
vandrar ett gäng till badbryggan för att ta ett avsvalkande dopp
som värmer både själ och kropp

OBS! Nya medlemsavgifter 2021: Årsavgiften är 200 kr per
vuxen, 100 kr per u
 ngdom (max 18 år) eller 400 kr per hushåll.
Betalas in till bankgiro 5441-0337 eller via swish 123 154 2612
(ange namn och personnummer, även postadress om du vill
ha KIKaren hemskickad).
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FöretagsKIKaren

KIKaren har stämt av med byns fyra uthyrningsarrangörer
hur årets speciella säsong har varit. Kappelshamns Camping, Kappelshamns Fritidsby, Mavens Stugor och Norrvange Stugor svarar här på följande tre frågor.
1. Efter stiltjen i våras kom ju öns besöksnäring igång
något framemot försommaren. Hur har beläggningen
varit sammantaget?
2. Något speciellt som överraskat?
3. När ni tänker nästa år och framtiden, vad har ni för
planer och eventuella förhoppningar?

Norrvange stugor

Anders och Maria Littorin
– I det stora hela blev vi fullbokade under de viktigaste veck
orna, trots allt. Våren försvann ju helt, så vi får ändå vara nöjda
med årets beläggning.
– Att vi kunde tacka ja till förfrågan från vår kära timanställda,
från tidigare år, som ville komma tillbaka och arbeta hos oss
även den här sommaren – det är värt hur mycket som helst!
– Vi hoppas på bra beläggning och det ser så ut, då bok
ningar börja trilla in för 2021 redan och hoppas att nästa år blir
lika bra eller kanske ännu bättre. Vi fortsätter och rustar upp
och fräschar till våra stugor enligt vår planering.

Mavens Stugor

Anne och Stefan Lundgren
– Efter stiltje kom rusning. mycket avbokningar och bokningar
vilket resulterade i många byten varje dag och därtill mycket
mer jobb med städning och ”spritning”. Totalt ett tapp på minus
25 procent på grund av maj och juni samt september, då en stor
konferens skulle hållits.
– Bra med privatgäster på hösten och fler mindre grupper
med yoga, meditation och möten som till och med sträcker sig
in i november.
– 2021 blir ett spännande år! Bokningsläget nu i skrivande
stund ser minst lika bra ut som föregående år, känns iaf som det
inte kan bli sämre än 2020... så vi satsar med att bygga om och
renovera lite. Vår säsong är nu april till november men förfråg
ningar kommer på hela året. Vi styr det till öppet i tio månader
(mars – december) så vi får lite semester.
– Framtiden är förstås en utveckling av området med fokus på
förbättringar och estetik – kanske även ett hus till som ligger på
ritbordet. Men tanken är inte att området ska bli mycket större.
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Kappelshamns Camping

Ingabritt Adriansson och Peter Ranke
– Jo vi märkte naturligtvis av att vi fick betydligt färre besö
kare under försäsong. Vi såg till att corona-säkra köket och
satte upp skyltar kring hur att bete sig; ”Håll avstånd”, instruk
tioner på toaletterna kring ”Handtvätt”.
Under andra veckan i juli slog det till och plötsligt hade vi
nästan normal beläggning. Vi fick också en all time high helg,
då ett event som normalt hålls i Stånga vartannat år ställdes
in. Vi fick delar av de som ändå hade tagit sig till Gotland. Ett
Volkswagen-event, gamla bubblor och VW-bussar.
– Överraskat, jo det var ju lite spännande när den första utri
kesturisten kom i april. De hade lämnat Munster så fort de fick
möjlighet och åkte till Sverige.
– För nästa år hoppas vi att det ändå kommer lite fler besö
kare, kanske då fler från övriga Europa. Och att vi har fått ett
permanent corona-säkrat kök.

Kappelshamns Fritidsby,
Katarina och Pelle Skoglind

– Det blev ingen försäsong alls och hela juni gick bort nästan
helt och hållet. Trots beskedet att det var ok att resa, så vägde
inte antalet bokningar upp antalet avbokningar.
Vi bestämde också då att inte lägga ut våra stugor på boo
king.com utan endast ta ”egna bokningar” – det vill säga de
som vi får via vår hemsida. Totalt har vi haft 55-60 procents
beläggning.
Vi är ju i slutskedet med vår uthyrning så detta blev ett sätt
att börja vår avveckling. Det kändes också bra att kunna ha lite
extra tid vid byten, då städrutinerna var lite utöver de vanliga
i somras.
– Då vi så gott som hela tiden hade stugor lediga var det kul
att få ta emot gotlänningar i stugbyn. Inte så många, men några
familjer som bodde över en helg, några vandrare som bodde
enstaka dygn ochsåvidare. Detta överraskade lite.
I övrigt så tycker jag att så gott som alla våra gäster tog detta
med corona på allvar och följde alla råd och inskränkningar
som pandemin innebar.
– Inför nästa år så börjar vi med att förhoppningsvis bli av
med en stuga, seriös intressent finns. Ytterligare några har
visat intresse av att köpa stuga för bortforsling. Vi får se hur
det går.
Vi har stängt ned vår onlinebokning på vår hemsida så vi
räknar inte med så många gäster nästa säsong.
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Folkets Hus
Hoppas på Dubbes Skrönor nästa år?
Inställda evenemang denna höst
En lugn höst för oss som för många i
dessa tider, men ett ljus i mörkret skulle
föreställningen från Länsteatern med
Dubbes Skrönor bli 21 november. En
dryg vecka innan fick vi besked om att
den teaterkvällen i Folkets Hus ställdes
in på grund av coronaläget på ön. För
hoppningsvis kommer Dubbes Skrönor
att uppträda någon gång nästa år istället,
när covid -19-pandemin har lagt sig.

Bli medlem!
Enbart medlem: Medlemsavgift: 150 kr
per person (barn under 18 år, gratis / hus
håll). KÖPA ANDELAR som MEDLEM
/ person: Inträdesavgift 1 kr. Andel 1 st:
10 kr (max 50st per person). Totalt: 11 kr
/ person (barn under 18 år, gratis / hus
håll). NY MEDLEM / person: Medlems
avgift: 150 kr. Inträdesavgift: 1 kr. Andel
1 st: 10 kr. Totalt: 161 kr / person (barn
under 18 år, gratis / hushåll). Betala med
SWISH: 123 39 58 543. Vid betalning
uppge namn, adress, mobilnummer och
e-post vid betalning.
UFFE LINDAHL

Åke berättar om ett annorlunda krogbesök på 40-talet
Åke Brobergs historia om fiskargubbarna i KIKarens septembernummer
fick vi många bra reaktioner på. Åke
har en annan kul händelse i sitt arkiv.
Den utspelar sig en majdag i slutet av
1940-talet. Det är fiskeorginalet Helmer ”Stabben” Broström som berättat
storyn för honom. Håll till godo!
Laxkuttrar från många fiskelägen på
Gotland deltog i laxfisket med drivgarn
utanför Visby, bland annat de två kappel
shamnsfiskarna Stabben Broström och
Stig Karlsson med sin båt VY 74. En dag
då det på grund av blåsigt väder inte gick
att fiska låg båtarna kvar i Visby hamn.
Kosthållet ombord utgjordes till största
delen av kaffe och smörgås. Så de två
kappelshamnsfiskarna beslöt sig för att
gå in på Gutekällaren klass 3 för att där
inta ett skrovmål mat med tillhörande
ranson av alkoholhaltiga drycker. Med till

krogen följde även de två visbyfiskarna
Nils och Gunnar Ohlsson. Nils hade med
sig en torsk hem. Den förvarades i en
liten jutesäck. Säcken med torsken lades
under bordet. De fyra fiskarna hade fått
in den beställda maten inklusive snapsar
och började inta måltiden.
Då kommer det som Stabben uttryckte
in en ”bums” som går fram till deras bord
och tar en snaps som han slukar direkt.
Men då blir Nils Ohlsson förbannad. Han
tar säcken med torsken i och slår den i
huvudet på bumsen så att han stupar
och blir liggande på golvet. Strax infinner
sig polisen på Gutekällaren. De är tydli
gen på jakt efter mannen som nu ligger
nedslagen på krogens golv.
Innan polisen och den brutalt ned
slagne mannen avlägsnar sig från plat
sen säger en polis: ”Det här gjorde ni bra
grabbar”.
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Rilles frågesport
Hur mycket hjälp behöver du?
Fråga

5

4

Hisorisk händelse

36 försök har gjorts
under åren

Huvudstad

3

2

1

Genomfördes av tre
personer

Stängning gjordes kort
efter händelsen

Har filmatiserats ett
flertal gånger

En av världens mest
Fyra floder rinner
våldsamma, 4 352 mord
genom staden
1993

Ligger i Anderna, 2600
m över havet

Grundades av spanjorer 1538

Gerillorna ELN och
FARC finns här

Artist

Yngst i barnaskara
på 14

Född 30 mars 1968

Skivdebut som 13-åring

Representerade 1988
Schweiz i ESC

Sjöng ledmotivet till
filmen Titanic

Tecknad serie

Skapades i början av
1980-talet

Först i 91:an, egen
tidning från 2002

Tecknas av Krister
Petersson

Bifigurer är Yvette, Olaf Handlar om en 35-årig
och Fyll-Börje
levnadskonstnär, Faló

Fridrottsgren

Svenskt rekord damer
61,96 m

Fanns med på antikens OS

Rotation är förbjudet

Världsrekord strukna
pga regeländringar

Redskap väger mellan
600-800 gram

Svensk film

Dramafilm från 1951,
en av de mest framgångsrika

Inspelad i Alingsås, där Vann Guldbjörn vid
Hem till byn utspelas
festival i Berlin

Ulla Jakobsson och
Folke Sundqvist deltar

Nakenscen omdebatterad

Inträffade 11 juni 1962

1, X eller 2?
1. 12 september startade engelska Pre
mier League. Vem blev första målskytt?
1 Sadio Mané
X Harry Kane
2 Alexandre Lacazette

3. I oktober firade Tyskland 30 år som
enat land. Vilket datum?
1 3 oktober
X 13 oktober
2 23 oktober

5. 1 november väljs ny partiledare för
Vänsterpartiet. Vem?
1 Ulla Andersson
X Nooshi Dadgostar
2 Rossana Dinamarca

2. 14 september får Japan ny premiärmi
nister. Vem?
1 Yoshihide Suga
X Shinzo Abe
2 Harramito Kygo

4. 25 oktober hålls folkomröstning om
ändring av konstitution. I vilket land?
1 Venezuela
X Chile
2 Peru

6. Damallsvenskan fotboll avgjordes 7
november. Vilket lag vann?
1 Kopparbergs/Göteborg FC
X FC Rosengård
2 Piteå IF

Vilken är den röda tråden?

Jimmy Carter

Gerald Ford

George W Bush

Rätt svar:Flykten från Alcatraz, Bogota, Celine Dion, Uti vår hage, Spjut, Hon dansade en sommar
211 XX1
Röd tråd – Ingen av dessa presidenter blev omvald

William Hoover
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Smått & Gott
Pingis
Som vanligt är det Pingis-KM i Folkets
Hus på trettondagsafton. Klockan 10
startar ungdomsklassen – deltagare upp
till 15 år – och två timmar senare kommer
tjejer och killar som är äldre och tävlar i
en dam- och i en herrklass.
Thomas Blekinge som har hållit i bord
tenniskvällarna för stora och små i Fol
kets Hus hälsar att han hoppas kunna
återstarta den verksamheten i januari
förutsatt att corona-läget tillåter det. Vi
meddelar på hemsidan och Facebook när
det hela kommer igång.

Årsmötet äger rum 5 februari
Klubbens årsmöte i klubbstugan äger
rum fredagen den 5 februari kl 18.30,
om pandemi-läget tillåter. Som all
tid bjuds det på mat och
dryck efter de sedvan
liga mötesförhandling
arna och lotterierna.
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Utegymmet
Tack vare våra fina sponsorer och en sex
tett ideella medlemmar har en fin infor
mationsskylt satts upp vid utegymmet.

Annorlunda funktionärsfest
Klubbens traditionella tillställning i
klubbstugan fick ställas på grund av
coronaläget. I stället så delade vi ut var
sin god måltid Biff Stroganoff tillverkad
av KV:s mästerkock Patrik Steklemacher
till 29 funktionärer för avhämtning vid
Kappelshamns Veranda. Det gick bra
trots datumet fredagen den 13 november.
På bilden syns två av våra värdefulla ide
ella krafter – Laila och Janne Gustavs
son – när dom får sin hämtbox av Petter
Höök.

Klubben fick tyvärr även drar ur laget
ifrån vinterns Futsal-serie på grund av
spelarbrist. Strax därefter corona-pau
sade Fotbollförbundet inomhusserierna.
Tränaren Sam Al Mubareki kämpade
under hela oktober med att försöka få
ihop tillräckligt många spelare för trä
ning. Men tyvärr fick han ge upp. Men
Sam har ännu inte gett upp hoppet om ett
lag framöver med hjälp av den stomme
på 7-8 killar som fortsätter att träna, när
corona-läget så tillåter.
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Bli
föreningsfadder!

Goda spelpengar!

Inget Futsal-lag

byn.

Även detta år har det rullat in
några tusenlappar på klub
bens konto tack vara de
98 personer som sup
portat KIK i samband
med spel hos Svenska
Spel. Enligt en lista i
Gotlands Tidningar
Välj oss som din fadderförening nästa gång du spelar hos
kom klubben på 20
Svenska Spel. Då är vi med och delar på 50 miljoner.
plats i bidragslistan
Du gör det i din spelbutik, på svenskaspel.se/grasroten eller
för Gotlands fören
genom att ringa Svenska Spels Kundservice på 0770-11 11 11.
ingar. En bra place
Tack för ditt stöd!
ring, före grannklubbar
och större föreningar
som Visby Ladies och Dal
hem. Men det kan gärna bli
ännu fler – KIK har en bra bit
över 200 medlemmar.
SvS_Gräsroten_föreningsmtr_Splash.indd 1

2014-11-18 13:49
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Fem svarar

Varför är du medlem i KIK?
Vad betyder klubben för dig?
Vi fem 10 år

I december 2010 började KIKaren med
inslaget Vi 5 och sedan dess har 204
ot t fem
olika medlemmar svarat. Tre
av& Gdom
S M Åt t
som var med i premiärpanelen – Dotta,
Peter och Tove – är ännu medlemmar
i klubben. Så denna gång får dom tre
r igen förutom
ratals
två andra.
svatill
m
e
i KiK?
F komma

Calle Strehlenert, Visby

Att vara medlem i KIK är mer än att bara
stödja en förening. Det är också ett sätt
att visa sin solidaritet för de höga värden
Kappelshamns IK står för och betydelsen
av en levande landsbygd.

Jag vill stötta klubben och det är kul att
vara med när klubben arrangerar saker.
Den skapar gemenskap och bidrar till att
man lär känna varandra.

m
du medle för dig?
Varför är
en
b
b
lu
k
r
e
d
Vad bety

ny
omförde
enkät
byalag en
r näsdä
ygden,
nns unatt det fa
y
att det
ade, Visb
på byn.
ns IK för
Peter St
delsaffär
ppelsham
gd. Här
lem i Ka
öten och
för sin by
la
g är med
ns
Ja
–
kä
et till m
en
an eller
ning med
dare till
vuxen, m
är en före
n efterträ
barn som
t
, svart elför alla:
vs. Snar
stlänning
ns plats
fa
fin
er
Vikens Li
ell
g
t
a eller fot
gotlännin
en smar
fest, varp
kvinna,
rindberg
sommar
g
sig hemcia eller
a känner
ghetsbola
all
–
r
Peter
ler vit, lu
ne
ett fasti
io
flera sekt
i bygden
boll med
ttseteckning
rsmed idro
mla affä
a här.
elshamn
m
ig
pp
nd
a den ga
Ka
i stä
ingtifierar
samhälle
rutsättn
– Jag iden
skapa fö
versa; ett
jag igen
den
och vice
känner
. Redan
klubben
mtidigt
n.
delsbutik
i klubbe
g men sa
m
0 aktiein
so
10
dl
e
is
an
ar
ec
förv
nd. Pr
de närm
kä
n
en
ig
frå
ir
och bl
personer
ig
at
m
iv
pr
a
l ett
aktier til
aninge
at sig för
vill stödkr.
eryd, H
r att jag
ka 650.000
Tove Av
m
i KIK fö
rde av cir
r mig so
medlem
ghet AB
sti
lvklart fö
Fa
– Jag är
lenvike
känns sjä
n
t
ete
de
gh
n,
rsfasti
Tove
klubbe
fä
ja
af
jag
t,
pa
ta
kö
Amnare.
t om hjär
fick en IC
kappelsha
er
ldigt varm
till att vi
h komm
r mig vä
. Butimnare oc
Den ligge
m till 1998
ha
–
lfra
vä
els
ft
pp
da
än
. Efter
gen ka
har jag ha
Flodman
är en tro
h
Som barn
Monica
ngerat oc
e olika
vara det.
har arra
alltid att
butik i lit
klubben
Kappelsommar
urangmed vad
r del av
l
sta
re
ku
sto
gt
its
en
di
iv
n från
ben är
sne
det bedr
ub
in
na
kl
m
se
t
at
rliga
eten de
känner
många hä
, boulei fastigh
Jag har
fastigheillningar
shamn.
e affärs
lammgr
när
FAB såld
a roligt
. Men
terskap,
alltid lik
ngismäs
upplöstes
pi
är
ts
t
vad
ge
De
la
.
h bo
kvar
inblick i
ap m m
an får en
sak finns
mästersk
er och m
e
m
nd
bestående
m
tta
ko
fa
Adam
en om
ubben.
KIKaren
e
kl
i
rd
h
fö
t
oc
enom
i byn
att de
innebär
som hänt
på
r
tion som
ete
nh
sby
hyresläge
nns tre
aktel, Vi
bollslag.
Adam W
hamns fot
, en liör Kappels
t för mig
r mycke
– Jag tillh
.
de
ty
be
lkommen
hamn
er sig vä
– Kappels
man känn
r
dä
b,
ten klub

giften
dlemsav

011

Peter Stade, Visby

är 150 kr
savgiften
kr per
50
n,
xe
r vu
ax 18 år)
(m
om
gd
åll
per hush
ler 250 kr
nks in till ba
om betala
337
iro 5441-0
n
ange nam
onoch pers
).
nummer

Dotta Gistedt, Kappelshamn
Hej jag har varit medlem så länge jag kan
minnas. Jag tycker att klubben står för
gemenskap och sammanhållning. Klub
ben har någonting för alla! Boule, bastu,
lammgrillning, bollkul med mera.
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Ann-Marie Sköld,
Vagnhärad och Kappelshamn
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Tove Hahnsson Ljungar, Vendelsö
Jag är med i klubben för att jag är född
och uppvuxen i Kappelshamn och fortfa
rande är Kappelshamn otroligt betydelse
full för mig och min familj. Att vara med
lem i en klubb som KIK som sammanför
människor i byn, året runt boende som
sommargäster är väldigt positivt och här
ligt. Vissa är med på mycket som klub
ben erbjuder såsom bollkul, KM i Boule,
midsommarfiranden med mera, vissa

kanske bara vill ta en härlig bastu ibland.
Klubben är till för alla ❤ Själv minns jag
med värme mitt silver i boule för flera
år sedan, lammgrillningen med Latina
merikanska föreningen, matchen med
KIK-tröja med P-75:orna, fotbollsmatcher,
brännbollsmatcher och andra aktiviteter
genom åren med mina barn. Självklart
läser jag också KIKaren och uppdaterar
mig på vad som händer i byn.

På 90-talet blev det flera cykelsemestrar
för mig och min dotter och då med minst
en natt på Kappelshamns Camping,
varje sommar. Jag gillade byn redan då,
lugn och trevlig. Nu vill jag bidra med
medlemskap eftersom jag vet hur mycket
ideellt arbete som krävs för att driva klub
ben. Jag uppskattar byabastun i klubb
stugan. Det är så trevligt att träffas där på
lördagskvällarna!
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KV:s mästerkock bjuder på ett recept
KV håller öppet fram till nyår!
Kappelshamns Veranda har glädjande
hållit öppet under helgerna hela hös
ten. Hasse Hågestam och Patrik Wige
lius har ambitionen att ha fortsatt öppet
under hösten och i december skapa jul
stämning och fira in det nya året. Däref
ter stänger vår fina bykrog ner under för
sta kvartalet för ombyggnation och man
räknar med att öppna igen under våren.
På Verandans FB och Öppet Gotland
kommer dom att lägga ut information
vilka öppettider som gäller under den
helgspäckade decembermånaden.

Killkenny Mussels
Avser 4 portioner
1 kg blåmusslor
200 gram bacon, gärna från hel baconsida som ni skivar
och strimlar fint.
1,5 dl worchertershire-sauce

Hasse Hågestam

2 klyftor vitlök (hackad)
3 dl vitvin från flaska
2 matskedar smör
Hackad persilja tills ni skäms
Salt och peppar
Ett bra bröd som passar.

Tillvägagångssätt…
Värm upp en tjockbottnad kastrull tills den ryker.
Tillsätt det hackade baconet.
Rör snabbt för att inte brännas.
Tillsätt Musslorna och vitlök.

Patrik Wigelius

Häll i worchestershire-sauce och vittvin i rasande fart.
När musslorna har öppnat sig drar ni av kastrullen från
värmen och tillsätter smöret under omrörning. Salt och
peppra och tillsätt persiljan.
Detta recept är väldigt trevligt att göra med ostron också
för den som vill festa till lite.
Servera direkt och med bröd vid sidan om.
Smaklig spis / Patrik Steklemacher

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

