
Upplev Marstrands 
Sjungande Trädgårdar

Marstrands Sjungande Trädgårdar - aldrig förr 

har du fått titta in i bakgårdarnas och trädgår-

darnas Marstrand. Tack vare en stor generositet 

från ägarna av underbara privata trädgårdar har 

ni nu chansen att få se ett aldrig tidigare visat 

Marstrand. Dessutom kommer ni i varje trädgård 

att få möta sjungande guider. Elever från Mimers 

Estetiska Linje kommer att berätta om trädgården 

ni besöker, men också sjunga och spela för er. Missa 

inte denna unika chans att få uppleva det vackra 

privata Marstrand och njut av historia, skönsång 

och musik. Fredagen den 21 augusti kan du gå 

runt i trädgårdarna mellan kl 18-20. Då är det 

Premiär för Marstrands Sjungande Trädgårdar.  

”Trädgårdskonsert” med enbart sång och musik 

av eleverna, alltså ingen guidning. Välkomna till 

Marstrand Sjungande Trädgårdar.

Bad och luftbad

Lus-Anna i badet, ur serien franska vykort, Teater Kvarnen

MARSTRAND.
Tidning för Marstrands stad och badgäster.

2015.
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Många människor se i det 
vanliga badet endast en rengö-
ringsprocedur och veta ej att 
de enkla karbaden kunna vara 
ytterst hälsogifvande, och detta 
utom några som helst tillsatser 
af salter, syror, kryddor m. m. 
dyl. Det fordras endast, att den 
för den badande riktiga tempe-
raturen väljes, och bestämmas 
huru länge badet skall räcka, 
samt huru den badande bör 
förhålla sig före, under och efter 
badet. Om dessa saker anpassas 
individuellt, så finnes i det enkla 
karbadet ett mycket tillförlitligt 
botmedel, ja säkert ett af de bästa 
bland alla vattenanvändningar.

*

Först ha vi det halfvarma baden 
från 26-30 C., 3-10 min. Hvarje 
frisk människa skulle bada minst 
en gång i veckan, på sommaren 
oftare, och på ålderdomen inga-
lunda mera sällan än i ungdomen. 
Dessa halfvarma baden rena 
huden från smuts, hudtalg, mjäll, 
och skyddar därigenom mot 
hudsjukdomar. den angenäma 
värmekänsla , som strömmar 
genom kroppen efter ett karbad, 
kommer af vattnets inflytande 
på hudnerverna och af den 
härigenom framkallade raskare 
blodcirkulation i hudens blodkärl. 
Samtidigt afsöndras skadliga pro-
dukter och ämnesomsättningen 
blir kraftigare, yttre blodtrycket 
höjes under det att det inre orga-
nens arbete blifver lättare, hjärtat 
kraftigare och äfven nerverna. 
Dessa bad bad äro alltsålämpliga 
dels mot hudsjukdomar, dels mot 
nervsvaghet med alla bisympton 
såsom sömnlöshet, allm. svaghet, 
känsla af ångest, modlöshet, ret-

lighet, mot fettsot, blodfattigdom, 
hjärtsvaghet, muskelsvaghet etc. 
verkar dessa enkla bad ofta bättre 
än dyra badresor. Mot skrofulösa 
sjuka och mot orent blod äro de 
äfven utmärkta. Värmetillföran-
de bad 38-42 C. 5-25 min. Om en 
person icke blir riktigt varm, om 
han har kalla händer och fötter 
och inte ens i sängen kan blifva 
varm så är han både blod och 
värmefattig. Värmefattigdom är 
ett tillstånd, då kroppens naturli-
ga skjorta - huden - befinner sig 
i dåligt tillstånd. Huden isolerar 
kroppen mot värmeförlust och 
hudens bindväfvnad är en skydds-
väfnad, som tänjer sig vid längre 
påverkan af köld, hvarigenom 
kroppen blifver dåligt isolerad. 
Som emellertid denna bindväf-
nad, äfven fungerar hudblodkär-

len, så släppas äfven dessa vid 
påverkan av köld, hvilket har till 
följe en dålig cirkulation. Genom 
detta i huden uppkomna sjukliga 
tillstånd hos den värmefattige, 
släpper den så att säga otäta huden 
mera igenom af kroppens värme 
än den egentligen kan afvara. Mot 
detta tillstånd hjälper inga kalla 
vattenkurer, utan endast varma 
procedurer, hvarigenom värme 
tillföres och huden drager sig 
ihop. Värmetillförande bad tages 
bäst af personer som alltid frysa, 
af blodfattiga, af sådana , som 
ofta ha snufvor och halskatarrer, 

- ARNELL PÅ KAJEN - 
”Den friskaste fläkten bland 

restaurangerna på 
Marstrandsön sedan 1895”

   OscarII

Hos Bergs Konditori är du alltid 
välkommen att ta en fika

VINN FINA PRISER, KÖP 
MARSTRANDSLOTTEN

VINN  
GRAND  

HOTELLS  
JUL BORD

- MARSTRANDSLOTTEN

Åk Spårvagnen 
istället

FÖRMODLIGEN  
VÄRLDENS 

BÄSTA BÅTAR

KUNGA-
DOPPET  

bad med anor från förra 

sekelskiftet. I tidsenli-

ga baddräkter och efter 

klassisk uppvärmning på 

stranden vid båtellet. Alla 

är välkomna att bada,sto-

ra som små, bara ni har 

tidsenliga baddräkter. 

Kungadoppet anses av 

många som en av höjd-

punkterna på Sekelskiftes-

dagarna.     

SELMA &
SOPHIE   
Teaterföreställning med 

fika på Bergs Konditoris

bakgård. Fika ingår i 

entrépriset. Biljetter löses 

vid entréen. 

Selma Lagerlöf och Sophie 

Elkan gestaltas av Cynthia 

Persson och Marion 

Larsson.

GSS och  
Stjärnbåtens  
återkomst.

Välkomna GKSS numera 
en del av Sekelskiftesdagar-
na. GKSS historiska avdel-
ning har lovat att ta hand 

om båtsidan av Sekelskiftes-
dagarna. I år kommer man 
med Stjärnbåtar, omsorgs-
fullt renoverade, men som 
bara vill bli kappseglade. 

Inom föreningen Sekelskif-
tesdagarna är vi otroligt 

glada över samarbetet med 
GSS, som startades 1860 
men som efter en audiens 

hos Kung Oscar II, (såklart) 
blev GKSS 1897. Redan 
vid förra sekelskiftet hade 

GKSS regattor i Marstrand. 
Och vad det månde bli i år 
och i framtiden det kan vi 

bara drömma om - men bra 
blir det.

såväl reumatiska och nervösa, 
förutsatt att nervsymptomen ej 
utgå från sjukd. i hjärnan eller 
ryggmärg.

*

Varma stigande bad, 40-43 
C., böra räcka 10-30 min. Bad 
med en temperatur af 36 och 37 
C. och nedåt göra huden slapp, 
då däremot bad öfver 38 C. 
icke utöfva någon förslappande 
verkan. Det finns personer som 
tåla och tycka om temperaturer 
upptill 45-48 C., men sådana bad 
kunna i allmänhet ej tillrådas. I 
regel börjar man ett värmesti-
gande bad med 38 C. och går upp 
till 43 C., samt afbryter detsam-
ma så snart den badande börjar 
svettas. Med fördel låter man på 
badet följa en torr inpackning, 
inpackning i torra filtar, och 
sedan en helmassage, samt om 
han är mycket upphettad, en lätt 
avkylning. Dessa bad lämpar sig 
för kraftiga personer med jäm-
förelsevis friska organ och äro 
att rekommendera vid kroniska 
former af reumatism och gikt, 
led- och beninflammationer af 
icke tuberkulös natur, ischias, 
nervsjukdomar samt vattensot ( 
om hjärtat är friskt), kron. bind-
väfsinflammationer m. m.

*

Svaga opch gamla personer 
samt blod- och värmefattiga böra 
endast taga kallbad endast med 
största försiktighet. Bröst-, hjärt- 
och nervsjuka må bäst af endast 
karbad. Värmefattiga böre efter 
badet frottera sig duktigt. Nervö-
sa afråder jag från duschar.

Fortsättning på sista sidan.



Program Sekelskiftesdagarna på Marstrand 
21-23 augusti 2015 

Fredag – Söndag Fre Lör Sön
Trädgårdskonsert 
Premiär för Marstrands Sjungande Träd-
gårdar. Kvällskonsert i utvalda trädgårdar 
med musikaleleverna från Mimers och 
i Sinnenas Trädgård kyrkans gospelkör 
Sound of Joy. Välkomna till Marstrands 
Sjungande Trädgårdar.
Arr: Sekelskiftesdagarna

18.00-
20.00

- -

Förköp av biljetter till, ”En annorlunda 
guidning” 
med författaren Ann Rosman. Begränsat 
antal platser. 
Plats: Turistinformationen, Hamnen

12.00-
16.00

10.00-
17.00

10.00-
12.00

Fotoutställning 
Möt Marstrand då och nu i en fotoutställ-
ning på fasader och staket.
Plats: Hamngatan.
Arr: Marstrands Hembygdsförening

Hela 
dagen

Hela 
dagen

Hela 
dagen

Marstrands Sjungande Trädgårdar
Möta sjungande guider. Elever från 
Mimers Estetiska Linje.
Plats: Utvalda trädgårdar.

18.00-
20.00

10.00-
16.00

10.00-
16.00

Willa Aruga 
Titta in i trädgården där kungligheter som 
Oscar II, prins Eugen och Gustav V Adolf 
har vistats genom tiderna. 
Plats: Willa Aruga.

18.00-
20.00

10.00-
17.00

10.00-
16.00

Barnprogram på Biblioteket 
Biblioteket öppet.
Lördag 11-15 Lekar och pyssel, sagostund 
vid regn. Tipspromenad för barn,  
start vid biblioteket.

11.00-
15.00

11.00-
15.00

-

Carlstens Fästning. 
Gå två betala för en, om ni är sekelskiftes-
klädda. 
Arr: Carlstens fästning

11.00-
18.00

11.00-
18.00

11.00-
18.00

Ingrid Bergman och Marstrandvykort  
Två unika utställningar på tillfälligt besök. 
Guidade turer klockan 11.30 och 14.30 ingår. 
Bli gratis fotograferad i sekelskifteskläder.
Gå två betala för en, om ni är  
sekelskiftesklädda.
Arr: Strandverket Konsthall

11.00-
18.00

11.00-
18.00

11.00-
18.00

Följ med ”Spårvagnen” gratis 
Ta dig till Marstrand på gammalt vis. 
Plats: Hamnen 
Arr: Föreningen Färjans Vänner

12.00-
17.00

10.00-
16.00

10.00-
16.00

Hantverksmarknad på Kajen
Upplev ljuva dofter och allsköns hantverk. 
Här finns allt från mat, keramik, ostar,
marmelad, rostade mandlar, sekelskiftesklä-
der, fårskinn, gamla foton och böcker från 
hembygdsföreningen, silversmide, smycken, 
nybakat bröd, frukt och grönsaker, växter, rep-
konstverk, sillinläggningar och mycket mer. 
Arr: Sekelskiftesdagarna

12.00-
18.00

10.00-
16.00

10.00-
16.00

Fredag – Söndag Fre Lör Sön
Teater Kvarnen
Teater Kvarnen framför improvisationer på  
gator och torg. Möt Pastorskan, fattighjonen, 
glädjeflickorna och ”kungsflundrorna”. 
Plats: Gator och torg 
Arr: Teaterkvarnen

- 10.00-
17.00

10.00-
16.00

Stjärnbåtar
Ta chansen kappsegla med en äkta 
Stjärnbåt, eller segla bara med en sväng i 
hamnen, eller följ seglingen i vår Hamn-
eka byggd 1933. Vi håller med flytväst och 
båtansvarig
Anmälan: GKSS Korvetten, södra Marstrand
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

- 10.00-
14.00

10.00-
14.00

Defiliering
Efter avslutade seglingar gör Stjärnbåtarna 
en defilering genom hela hamnen för att 
sedan lägga till vid ”Evenemangs”-bryggan
Plats: Hela Hamnen
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

- ca: 
14.30

ca: 
14.30

Historisk Flagghissning, ”Korvetten” 
Det är 75 år sedan GKSS Klubbhus inköp-
tes. Detta firas med förevisning av GKSS 
flaggor m.m. från 1860 – 1907.
Plats: Södra kajen vid GKSS Klubbhus  
”Korvetten”
Arr: GKSS klubbkommitté

- 15.00 -

Prisutdelning 
Oscar II med adjutant Ankarcrona förrättar
Prisutdelning efter Stjärnbåtsseglingarna 
Plats: utanför GKSS Klubbhus ”Korvetten”
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion 

- 15.30 15.30

Viktorianska Föreningen 
Möt föreningen Viktorianska Föreningen i 
egenhändigt uppsydda kreationer.
Plats. Gator och torg.
Arr: Viktorianska Föreningen

- 10.00-
17.00

10.00-
16.00

Teater
Selma Lagerlöf och Sophie Elkan framför 
en föreställning med fika i Bergs Kondi-
toris trädgård. Fika ingår i entré priset. 
Betalas vid entrén.
Plats: Gator och torg, Bergs Konditori
Arr: Cynthia Persson och Marion Larsson

- 14.30 14.30

Dåtidens bilar!
Se några av de vackra bilarna från början av 
seklet rulla fram längs kajen och smågatorna 
på Koön och Marstrandsön.
Arr: Sekelskiftesdagarna

- 10.00-
17.00

10.00-
16.00

Gustav V jaktbil
Beskåda Gustav V jaktbil, en Buick av årgång 
1929. En riktig pärla av sitt slag!
Arr: Staffan Karlsson

- 10.00-
17.00

10.00-
16.00

Tack till Kungälvs Kommun för all hjälp och till Södra Bohuslän Turism för ett smidigt överlämnande av  
Sekelskiftesdagarna till Sekelskiftesdagarna I Marstrands Ideella Föreningen.



Program Sekelskiftesdagarna på Marstrand 
21-23 augusti 2015 

Fredag – Söndag Fre Lör Sön
Stadsvandring till Mystiska Huset!
Kort smakretare om Gunnar Edmans böcker 
med fokus på Emil i Mystiska Huset, en 
dråplig skildring från 1920-talets Marstrand. 
Sedan vandring till Mystiska Huset, med 
läsning och dramatisering.
Plats: Samling: Biblioteket, Rådhuset.
Arr: Stefan Edman, Thomas Edman

- 14.30-
15.45

14.30-
15.45

Kenta & Marie
Möt ryttarna Kenta & Marie  i tidsenliga klä-
der som rider sina hästar Redwind & Palett.
Plats: stadens Gator och torg. 
Arr: Kenta & Marie, Nickans Djurhälsa 
Dalängens gård

- 10.00-
15.00

10.00-
15.00

Ann Rosman guidar
En annorlunda guidning med författaren 
Ann Rosman som visar på Marstrands alla 
spännande, mystiska och fördolda platser 
som inspirerat henne i hennes författarskap. 
Förbered dig på en hisnande drygt 1,5 tim. 
Upplevelse i öns skiftande historia. Pris 120 
kr/ pers. Förköp av biljetter på Marstrands 
Turistinformation, begränsat antal platser.
Plats: startar och slutar vid Turistinforma-
tionen, Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

- 11.00-
12.30

14.00-
15.30

Sopplunch
Sopplunch med krabbelurer, sylt och kaffe 
i Sinnenas Trädgård. 
Plats: Församlingsgården vid brandstationen.
Arr: Trädgårdsgruppen Sinnenas Trädgård

- 12.00-
15.00

12.00-
15.00

Häst och Vagn
Ta chansen och åk hästskjuts på  
sekelskiftesvis. 50 kr per/pers.
Plats: Gator och torg
Arr: Loffen i Rannekärr.

- 12.00-
18.00

12.00-
18.00

Sekelskiftets mode
En inblick i Sekelskiftets mode. Ger texti-
larkeologen Theresa Johansen då hon visar 
kläder och accessoarer från tiden kring 
Plats: Kristallsalen, Rådhuset
Arr: Theresa Johansen

- 12.00-
18.00

-

Gymnastik
Tidsenligt Gymnastikprogram uppvisas 
under ledning av Barbro Frinell, i väntan 
på Oscar II:s ankomst. 
Plats: Kajen intill färjan
Arr: GF Energo

- Ca
12.15

-

Manskören Flottans Män
Underhåller oss med en underbar konsert.
Plats: På kajen vid evenemangsbryggan 
Arr: Sekelskiftesdagarna

- 16.00 -

Fredag – Söndag Fre Lör Sön
Oscar II kommer
Konung Oscar II med följe anländer till 
Marstrand med ångaren Bohuslän. Sekelskif-
tesdagarnas absoluta höjdpunkt. I väntan på 
kungens ankomst lyssnar vi på musik och 
tittar på gymnastikuppvisning. På lördagen 
inviger Kommendant Eiwe Svanberg  Sekel-
skiftesdagarna. Sjuntorp/Lilla Edets Musik-
kår spelar på lördag och på söndag uppträder 
Kungälvs Musikkår med Drillflickorna. 
Plats: Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

- 12.30 12.30

Klädparad
Välkomna alla stora och små sekelskiftes-
klädda att följa med i vår klädparad, ledda 
av Musikkår. Vi samlas på kajen  vid  
Paradis parken. Vi går först och välkomnar 
Oscar II som ankommer med ångaren 
Bohuslän, sedan går paraden bort till 
Sandstranden vid Båtellet. 
Plats: Kajen vid färjelägret
Arr. Sekelskiftesdagarna

- 11.45 11.45

Kungadoppet 
Gemensamt ”sträck och böj” med efterföl-
jande bad, för alla som har baddräkter från 
sekelskiftet.
Plats: Sandstranden nedanför Båtellet
Arr: Marstrands Havshotell

- 13.30 13.30

Cirkusshow och skola för alla barn 
Cirkusexpressens artister visar häftiga och 
fascinerande cirkustricks utförda med 
stor precision och en massa rörelseglädje! 
Direkt efter showen ges möjlighet att få 
prova på en mängd spännande cirkustricks 
under professionell ledning.
Plats: Paradisparken
Arr: Cirkusexpressen

- - 14.30-
16.00

Avslutning av årets Sekelskiftesdagar
Plats: Bergs Konditori
Deltagare: Uttröttade arrangörer och  
funktionärer

- - 16.15

Kom gärna uppklädd i sekelskifteskläder. Sillfiskare, fin dam, baderska, matros eller herre i hög hatt. Upplev känslan att 
vara klädd i tidsenliga kläder. Ifjol var vi drygt 300 som var uppklädda och det kommer fler varje år. Välkomna!

VINN FINA PRISER, KÖP 
MARSTRANDSLOTTEN



Morfar Hjalmar

4 unga män framför Anna Ståhls kamera i Avesta. De unga 
männen var bröderna Andersson från Charlottenberg. Brödernas 
namn var Anders, Karl, Magnus och Hjalmar. Hjalmar hamnade så 
småningom i Göteborg och sysslade med tyger och klänningar. Han 
skaffade sig en koster som han seglade många somrar i Bohuslän. 
Om han någonsin lade till i Marstrand vet jag inte, men konstigt vore 
det om inte Hjalmar, min morfar, har gästat Marstrand. Hjalmar är 
gentlemannen sittande till vänster. 

– Redaktörn.

”Har man inte varit på 
Bergs Konditori 
när man besöker

 Marstrand, har man 
inte varit på  
Marstrand”

”Man tackar”

Välkomna till 
Arnell på Kajen

DAGMENY
klockan 12–16

Entrecôte
med pommes frites & bearnaisesås

Välmörad Entrecôte serveras med liten sallad
179:-

Maggans klassiska skaldjurssoppa
Serveras med handskalade räkor och lax

154:-
Kyckling Africana

 Innerfilé av kyckling med en mustig currysås
Serveras med ris, jordnötter och mango chutney

149:-

Pasta Pesto med räkor
Pasta smaksatt med pesto

serveras med räkor
139:-

Lillprins Oscar barnmeny
Med glasspinne

79:-
Oscar II räksmörgås ”Royal” 1890

180 gram handskalade lyxräkor serveras på
danskt rågbröd, Wijks specialsås och citronklyfta

179:-
Fråga gärna efter Oscars lilla

Helenas vegetariska val
Rotselleri, fänkål och rödlök smaksatt med peppar, salt

och grädde. Serveras med ris eller pasta.
153:-

som är nyttigt i alla åldrar och 
vid nästan alla sjukdomar, och fö. 
friska det bästa medel att förebyg-
ga sådana. Det härdar kroppen, 
stärker nerverna, reglerar mat-
smältning- och urinafsöndring, 
förbättrar andhämtningen och 
reglerar äfven puls och blodtryck, 
så att dess inflytande,kan jäm-
föras med kolsyrebaden. Därför 
lämpar sig dessa bad synnerligen 
väl för hjärtsjuka; så t. ex. sjönk 
pulsen hos en hjärtpatient under 
ett luftbad på 45 min. från 120 till 
90 slag, och hos en annan steg den 
från 56 till 68. Jag skiljer på det 
vanl. luftbadet, som borde ingå i 

hvarje människas dagliga toilett, 
samt det terapeutiska luftbadet. 
Med det förra kan man börja när 
som helst, första dagen endast 
några min., som sedan förlänges 
efter behag och tid, vanl. 15-20 
min. och bestå däruti, att man 
naken, men med fotbeklädnad, 
löper omkring i ett väl utluftat 
rum, eller på sommaren utomhus 
om man har tillfälle till det. Huf-
vudsaken är att det blifver dagl., 
och den , som endast försöksvis 
gör det några veckor märker 
snart de härliga verkningarna 
och kommer aldrig att sluta med 
det. Skulle i luftbadet en liten för-

Luftbadet
kylning inställa sig, så skall man 
därför inte upphöra, utan tvärtom 
bota denna i luftbadet. Då man 
blifvit härdad kan fotbeklädna-
den borttagas. Hvilken tid som 
hälst är lämplig för ett luftbad, 
men enklast är det morgon eller 
afton, då man ju ändå är afklädd. 
Luftbad på aftonen befordrar god 
sömn.

*

Det terapeutiska luftbadet 
utsträckes ofta till öfver en tim-
me. Hjärtsjuka böra icke bada 
om luften är kallare än 23 C.

Det är vi som för bad- OCH 
SPAtraditionerna vidare på marstrand. Välkomna!

Stjärnbåt-segling 10-14, lör- & söndag
I lottade båtar kan alla som önskar delta i en enkel kappsegling 
eller bara känna på lite segling i dessa, än gång så omåttligt 
populära (junior)-båtar. Vi håller med flytväst och gast, som 
ansvarar för båten, så det är bara att anmäla sig vid GKSS 
Klubbhus ”Korvetten” Södra hamnen 
arr. GKSS Stjärnbåtssektion (Avgift frivillig i kakburken!)

Prisutdelning kl 15.30, lör- & söndag
Oscar II med adjutant Ankarcrona hedrar oss med att förrätta 
prisutdelningen (efter Stjärnbåtsseglingarna) utanför GKSS 
Klubbhus ”Korvetten” Södra hamnen 
arr. GKSS Stjärnbåtssektion

Historisk Flagghissning
Det är 75 år sedan GKSS Klubbhus inköptes. Detta firas
lördag kl. 15 med förevisning av GKSS flaggor
från 1860 – 1907, både med och utan unionsmärke
Plats: Södra kajen vid GKSS Klubbhus ”Korvetten”
Arr. GKSS Klubbkommitté 

Njut av  
fantastisk mat 

och vacker  
hamnutsikt.

Gunnar Edmans roliga berättelse 
från 1920-talets Marstrand.
Om Fink, Nebb, Olsson Enhju-
ling, änkeborgmästarinnan och 
andra original.
Om busarna som stal alla ror-
kultar dan före regattan. Om den 
galna midsommarfesten i Lust-
gården. Boken säljs lite varstans i 
stan. Missa inte heller ”Stads-
vandring till Mystiska Huset”, 22 
och 23 augusti kl 14.30-15.45. 
Samling i biblioteket, Rådhuset.

Yppersta kvalitet 
sedan Oscar II dagar.

Emil i Mystiska Huset – 
sommarens bok!

Fortsättning ”Bad och luftbad” från förstasidan


