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Marstrand 1862:

Finlands nya flagga
När Finland 2017 firar hundra år av självständighet vill
Sekelskiftesdagarna
påminna
om att grannlandets blåvita
flagga härrör från badorten
Marstrand! 1862 fick ön besök av
kulturpersonligheten Zacharias
Topelius (1818 – 1898) som med
sin familj rest från Finland till
svenska västkusten för hälsans
skull. Familjens läkare hade
lovordat havsluftens välgörande
effekter och resan till Marstrand
företogs via Göta kanal, västra
stambanan var ännu inte helt
färdigställd.
Den tillresta familjen hade
föresatt sig att leva så enkelt och

m fl. Sommaren 1862 befann sig
inte mindre än 53 landsmän på
ön och när badgästerna utlyste
en regatta ville finländarna vara
med och tävla, skriver Topelius:
”Därvarande finnar bildade ett
slags egen segelklubb och lät
sina fruntimmer brodera åt sig
en finsk flagg – blå och vit med
Finlands vapen i övre hörnet”.
Vid denna tid hade Finland
ingen egen flagga, så kappseglingen i Marstrand var en
stor händelse för hävdandet av
en egen identitet. Den blågula
svenska duken hade upphört att
representera Finland vid ”riksklyvningen” 1809 och därpå
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Zacharias Topelius trivdes
i Marstrand, trots dess olikhet
med finska skärgården. I ett brev
hem till sin mor skrev han: ”Här
ser bättre och trevligare ut än vi
väntat, en smula grönt på de kala
klipporna, en hop nymålade hus,
ett vatten så salt att det sticker
på tungan, och fiskarna metas
upp färdigt saltade framför våra
fönster. Här vimlar av folk och
friska, rödblommiga barn. Nog
äro luft och vatten bra starka.
Jag stod igår på bergen, det
blåste starkt från havet, om en
stund hade jag en salt imma på
mustascherna.”
Av kostnadsskäl stannade

Upplev Marstrands
Sjungande Trädgårdar
Marstrands Sjungande Trädgårdar - för tredje
året i rad har du chansen titta in i bakgårdarnas
och trädgårdarnas Marstrand och lyssna till elever
från Mimers Estetiska program. Tack vare en
stor generositet från ägarna av underbara privata
trädgårdar.

I dessa trädgårdar och gränder
är ni välkomna:
1. Villa Aruga,

Hamngatan 1.
Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00

2. Sommarhotellets Trädgård,

Kyrkgatan 8
Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30

3. Bergs Konditori Trädgård

Åk Spårvagnen
istället

följde en drygt hundraårig period som storfurstendöme under
Ryssland. Någon rysk flagga
vill emellertid de seglingssugna
finländarna inte ha på sin båt.
Traditionellt hade Finlands
nationalfärger uppfattats som
rött och gult, efter de huvudsakliga
beståndsdelarna
i
landets heraldiska vapen sedan
1500-talet: ett lejon av guld på
röd botten. Redan 1854 hade
Zacharias Topelius emellertid
föreslagit att blått och vitt
istället skulle vara de finska
nationalfärgerna: ”vitt för våra
vintrars snö och blått för våra
blåa sjöar”. I samband med
regattan i Marstrand kunde han
nu ge utlopp åt sitt färgförslag.
Hur det gick i seglingstävlingen förtäljer inte historien,
men Topelius konstaterade nöjt
att hans besättning i Marstrand
fört ”den första finska flagg som
någonsin vajat på Atlantiska
oceanen”. Den blåvita Marstrandsflaggan med två våder
blev sedan en referenspunkt i
den omfattande finska flaggdebatt som inte avslutades förrän
dagens flagga antogs 1918, efter
att landet blivit självständigt.

Zacharias
Topelius
hemma
påföljande sommar, men hustrun
Emilie och dottern Toini gjorde
återbesök i Marstrand 1863, där
de efter läkarkonsultation även
vågade sig på kallbad. Efter ett
dopp i det våta elementet drack
de ett halvt glas porter var, helt
enligt sakkunnigas rekommendation. Samtidigt som fru och
dotter på egen hand rekreerade
sig på Sveriges västkust, publicerade Zacharias Topelius i
hemlandet dikten Finlands flagga, där man anar inspiration från
regattan i Marstrand:
Blås högt i vind och fladdra fritt,
vår glada duk i blått och vitt,
vår sköna framtidsflagga!
Flyg stolt och djärv ur
hamnens bädd,
i oceanens färger klädd,
till blåa böljors fragga.
Den livsminut
du vecklas ut
går Finlands namn
från hamn till hamn
Blås högt i vind och fladdra fritt,
vår glada duk i blått och vitt!

Nu kommer jazzen till
Marstrand.
Jazzen startade på 1800-talet

Gratis konsert i kyrkan med
alla ungdomar 19/8 kl 18.30,
biljetter får ni av ungdomarna

KUNGADOPPET
bad med anor från förra
sekelskiftet. I tidsenliga baddräkter och efter
klassisk uppvärmning på
”Kalkeberget”. Badplatsen
vid Södra Strandverket. Alla
är välkomna att bada,stora
som små. Vi har har tidsenliga baddräkter att låna
ut. Kungadoppet anses av
många som en av höjdpunkterna på Sekelskiftesdagarna.

SELMA &
SOPHIE
Teaterföreställning med

Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30

fika på Bergs Konditoris

4. Köpmansgården,

entrépriset. Biljetter löses

Hörnet Kyrkogatan/Kungsgatan
Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30
billigt som möjligt i Marstrand
och ville undvika badortens
”rysliga lyx”. Någon särskild
sommarklädsel var det inte tal
om, under Marstrandsvistelsen
gick Zacharias Topelius klädd
i sedvanlig bonjour med slängkappa samt hård hatt – allt i
svart. Hustrun bar enligt tidens
mode krinolinklänning med tillhörande rottingställning under.
Helst ville familjen idka
självhushåll, men den berömde
författarens ankomst till Marstrand gick inte obemärkt förbi
och paret Topelius fick värja sig
mot societetens middagsinviter.
Redan efter ett par dagar blev
de inbjudna till rektor Widell,
som serverade ”brännsvinsbord
med sex läckerheter”, vidare
hummer, soppa, vitling, halmstadslax med spenat, kalkonstek,
krusbärskräm, mandeltårta, öl
och vin. ”Så lever icke rektor
Karsten i Nykarleby”, anmärkte
Topelius efteråt.
I Marstrand fanns det
redan en liten finländsk koloni som omfattade medlemmar
av familjerna Mannerheim,
Nordenskiöld,
Cronstedt,
Bonsdorff, Ehrström, Estlander

Sommaren 2017

5. Mystiska Huset,

Drottninggatan 9
Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30

6. ”Havet”,

Hörnet Kungsgatan/Långgatan 17
Lördag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30.
Söndag: 10.00-11.00 och 14.30-15.30

327 st

musiker, skådespelare, en kung, en adjutant, dansare,
sångare, guider, en deckarförfattarinna, seglare,
styrelseledamöter, en ordförande och en trollkonstnär
underhåller er under Sekelskiftesdagarna i Marstrand.
Vi började räkna ihop alla de människor som gör
Sekelskiftesdagarna till vad det är. Ett härligt folklustspel där besökarna är en del av själva underhållningen. Men inte utan alla våra artister, lite drygt
300 st. Och då har vi inte räknat in de på marknaden, de som jobbar extra på krogar, färjor, i hamnen
och till sist men inte minst alla de entusiaster som
kommer år efter år en del i vackra kläder , en del i
ståtliga uniformer och en del i trasor ( läs LusAnna).
Och till er som tycker om Sekelskiftesdagarna,
gå med som stödjande medlemmar så kan vi hålla
på i många år till. I vårt tält finns personal som informerar er om hur man gör för att bli stödmedlem.
Tack alla!

bakgård. Fika ingår i
vid entréen.
Selma Lagerlöf och Sophie
Elkan gestaltas av Cynthia
Persson och Marion
Larsson.

Stjärnbåtarna
kommer i år
också.
GKSS historiska avdelning
har hand om båtsidan av
Sekelskiftesdagarna. Vi
hoppas på att fler och fler
träbåtar ska komma. I år
kommer Stjärnbåtarna
igen. De är omsorgsfullt
renoverade och vill bara bli
kappseglade. Inom föreningen Sekelskiftesdagarna är vi
stolta 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.

sekelskiftes
dagarna
2018
17-19 augusti

Sekelskiftesdagarna på Marstrand 18-20/8. 2017
Fredag – Söndag

Fre Lör

Sön

Ungdomskonsert
18.00- 18.30Två underbara konserter i Marstrands Kyr- 19.30 20.00
ka. Fredag entré 50:-. Lördagens konsert
bjuder Kungälv Energi på. Lördagsbiljetter
får ni av ungdomarna.
Plats: Marstrands Kyrka
Arr: Sekelskiftesdagarna
Marstrands Sjungande Trädgårdar
Elever från Mimers Estetiska Linje tillsammans med elever från andra estetiska
gymnasier sjunger, spelar och dansar i 6
trädgårdar med spännande historier. Se
vilka trädgårdar på första sidan.
Arr: Sekelskiftesdagarna
Fotoutställning
Möt Marstrand då och nu i en fotoutställning på fasader och staket.
Plats: Hamngatan.
Arr: Marstrands Hembygdsförening

Från
16.00

Teater Kvarnen
Teater Kvarnen framför improvisationer på
gator och torg. Möt Pastorskan, fattighjonen,
glädjeflickorna och ”kungsflundrorna”.
Plats: Gator och torg

10.0011.00

10.0011.00

14.3015.30

14.3015.30

Hela
dagen

Hela
dagen

Gatumusikanten Per Cornelius Hellman
Plats: På gator och torg
Arr: Sekelskiftesdagarna

10.0017.00

10.0016.00

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

10.0017.00

10.0013.00
Obs!
Stängd
efter kl
13.00

Finlands ”Marstrandsflagga” hissas!
2017 firar Finland 100 år av självständighet. En blåvit flagga skapades 1862 i
Marstrand, när Finlands nationalskald
Zacharias Topelius deltog i en regatta. Från
”rikssprängningen” 1809 till den slutliga
utformningen 1920 förekom en rad olika
varianter av flaggor i Finland – vi hissar tio
stycken!
Plats: Kajen, vid Villa Maritime
Arr: Finland 100

14.00

Finländsk specialguidning på Carlstens
fästning! Guidningen är på svenska!
Augustin Ehrensvärd, Sveaborgs skapare,
växte upp på Carlsten. Under 1700-talet
hyste också fästningen högprofilerade
fångar från Finland, som då var Sveriges
östra rikshalva.
Plats: Carlstens fästning
Arr: Carlstens fästning

15.00

Carlstens Fästning
Gå två betala för en, om ni är sekelskiftesklädda. Guidade turer 12, 14, 15.00
Arr: Carlstens fästning

11.00- 11.0017.00 17.00

Trollkonstnär Jonas Vikberg hittar du på
gator och torg.
Arr: Sekelskiftesdagarna

17.30-

Hela
dagen

Fredag – Söndag

11.0017.00

Hela
dagen

Fre Lör
-

Sön

10.0017.00

10.0016.00

Hantverksmarknad på Kajen
Här finns allt från mat, keramik, ostar,
marmelad, fårskinn, gamla foton och böcker,
silversmide, smycken, nybakat bröd, frukt och
grönsaker, växter, repkonstverk, sillinläggningar och mycket mer.
Arr: Sekelskiftesdagarna

10.0017.00

10.0016.00

Följ med ”Spårvagnen” gratis
Ta dig till Marstrand på gammalt vis.
Plats: Coop Koön och Paradisparken Marstrandsön
Arr: Föreningen Färjans Vänner

ca
10.0017.00

ca
10.0016.00

Mystrium
är en brokig, udda och annorlunda utställning. Guidade turer klockan 11.30 och 14.30
ingår. Gå två betala för en.
Arr: Strandverket Konsthall

11.00- 11.0017.00 17.00

11.0017.00

Rosekvartetten
spelar vacker musik från blandade epoker
Plats: På kajen nära Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna

Fredag – Söndag
Stadsvandring i Oscar II fotspår
Följ med på en guidad stadsvandring och ta
del av Marstrands spännande historia, 50 kr
p/p. Barn under 12 år gratis.
Plats: Samling: Rådhuset.
Arr: Marstrands Hembygdsföreningen

Fre Lör
-

Gospelkonsert
Riverside Gospel ger en svängig konsert i
Marstrands Kyrka. Fri entré.
Plats: Marstrands Kyrka
Arr: Sekelskiftesdagarna
-

-

14.00

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

10.0014.00

Swinging Sailors
underhåller med härlig jazz
Plats: Färjeläget
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

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

Klassiska båtar och fartyg Under hela evenemanget ligger båtar och fartyg av äldre
typer vid kaj. På de flesta är man välkommen ombord.
Plats: Evenemangsbryggan vid Stjärnbåtarna
Arr: GKSS

-

10.0016.00

10.0016.00

Prisutdelning
Oscar II med adjutant Ankarcrona förrättar
prisutdelning efter Stjärnbåtsseglingarna
Plats: Evenemangsbryggan vid Stjärnbåtarna
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

Vissångaren Emil Andersson uppträder
som gatumusikant.
Arr: Sekelskiftesdagarna

-

15.30

10.0017.00

10.0014.00

15.30

10.0016.00

Tack till Kungälvs Kommun, Södra Bohuslän Turism, Kungälv Energi, Marstrands Havshotell, Marstrands Hembygdsförening, Marstrandsklubben, Anders Arnell, Styrelsen för Sekelskiftesdagarna och alla andra som bidrar till dagarna.

Oscar II kommer
Konung Oscar II med följe anländer till
Marstrand med ångaren Bohuslän. Sekelskiftesdagarnas absoluta höjdpunkt. I väntan på
kungens ankomst lyssnar vi på musik. På lördagen inviger Kommendant Eiwe Svanberg
Sekelskiftesdagarna. Jonsereds Musikkår spelar på lördag och på söndag spelar Kungälvs
Musikkår med Drillflickorna.
Plats: Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

11.0013.30

-

14.0015.30

12.0015.00

12.0015.00

10.00
12.00
14.00

Se filmen om segelfartyget Westwind.
Hela historien om Westwind. Fri entré
Plats. Strandverkets Bistro
Arr: Föreningen Westwind

-

Teater
Selma Lagerlöf och Sophie Elkan framför
en föreställning med fika i Bergs Konditoris trädgård. Fika ingår i entré priset.
Betalas vid entrén.
Plats: Bergs Konditoris trädgård
Arr: Cynthia Persson och Marion Larsson

-

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

-

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

-

Guidning Marstrands Kyrka
Christina Svensson visar runt och berättar om Marstrands Kyrka fascinerande
historia.
Plats: Marstrands Kyrka

Fredag – Söndag

14.0015.00

15.0016.00

Ann Rosman guidar
En annorlunda guidning med författaren
Ann Rosman som visar på Marstrands
alla spännande och mystiska platser som
inspirerat henne. Drygt 1,5 tim. Pris 170
kr/ pers. Förköp av biljetter på Marstrands
Turistinformation, begränsat antal platser.
Plats: startar och slutar vid Turistinformationen, Hamnen
Arr: Sekelskiftesdagarna

Stjärnbåtar
Ta chansen kappsegla med en äkta
Stjärnbåt, eller segla bara med en sväng i
hamnen, eller följ seglingen i vår Hamneka byggd 1933. Vi håller med flytväst och
båtansvarig
Anmälan: Bakom Gästhamnservice södra
hamnen eller på Evenemangsbryggan
Arr: GKSS Stjärnbåtssektion

-

Sön

11.00

11.00

14.00

14.00

14.30

14.30

10.0017.00

10.0016.00

10.0017.00

10.0016.00

11.00

11.00

Ranrike Spelmän
värnar om den gamla gedigna Bohusländska folkmusiken. 3 utomhuskonserter
Villa Maritime scen
Paviljongen i Paradisparken
Paviljongen i Paradisparken

Fre Lör
-

12.30

-

-

12.30

10.00
11.00
14.00

Jonsereds Musikkår
Kungälvs Musikkår med Drillflickorna
Musikkårerna leder klädparaden på lördag och söndag och ger en konsert innan
ångaren Bohuslän kommer med Oscar II
Start: Paradisparken
Arr: Sekelskiftesdagarna
Klädparad
Välkomna alla stora och små sekelskiftesklädda och andra att följa med i vår
klädparad, ledda av musikkårer Vi samlas
på kajen vid Paradisparken. Vi går och
välkomnar Oscar II som ankommer med
ångaren Bohuslän, sedan går paraden bort
till badplatsen vid Södra Strandverket.
Plats: Kajen vid färjelägret
Arr. Sekelskiftesdagarna

Sön

11.45
11.45

-

Boksignering. Nena Olin signerar sin bok
”Så många farväl”.
Bobo Wallmander signerar sin ”ABC-bok”

11.45

11.45

Hela
dagen

Hela
dagen

Kungadoppet
Gemensamt ”sträck och böj” med efterföljande bad, för alla som har baddräkter
från sekelskiftet.
Plats: ”Kalkeberget”,vid Södra Strandverket
Arr: Marstrands Havshotell

-

13.30

13.30

För alla barn
Dramatiserad mysterievandring i Kultlabs
regi i samarbete med biblioteket. Publiken
får lösa ett mysterium som utspelas på
olika platser i Marstrands stad. Obs! Två
olika tillfällen
Plats: Paradisparken
Arr: Kulturskolan

-

13.00

-

Avslutning av dagens Sekelskiftesdag
med Kungälvs Manskör, Flottans Män
Plats: Eventbryggan
Deltagare: Lörd. Kungälvs Manskör.
Sönd. Flottans Män.

-

15.00

15.0016.00

15.0016.00

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!

ALDRIG HAR VI HAFT SÅ MYCKET MUSIK OCH
SÅNG UNDER SEKELSKIFTESDAGARNA

I en gammal skokartong
ligger min historia.....

I år kan du lyssna till allsköns musik. Aldrig tidigare har så många och så olika grupper uppträtt
under sekelskiftesdagarna.
1. Ranrike Spelmän, startades på uppmaning från spelmän i Dalarna att ta hand om den rika
musiktradition som finns i Bohuslän. 25-30 spelmän ger er gammal härlig musik från Bohuslän.
2. Rosekvartetten, spelar klassisk och modernare musik. 4 väldigt duktiga musiker som kommer
att ge dig vacker musik att bara njuta av.
3. Flottans Män, kören i våra hjärtan, med fullt ös avslutar dessa härliga ”gubbar” Sekelskiftesdagarna på söndagen vid evenemangsbryggan. Här är det sånger som du kan sjunga med i.
4. Kungälvs Manskör sjunger ut på lördag vid evenemangsbryggan. Körens medverkan har blivit
en mycket uppskattad tradition under Sekelskiftesdagarna.
5. Kungälvs Musikkår. Blås och trummor så det står härliga till. Här pratar vi om riktigt drag.
När de tar i kan ingen vara stilla. Framförallt inte de duktiga Drillflickorna som går före vaktparaden och dansar.
6. Jonsereds Musikkår. De har allt som Kungälvs Musikkår har, förutom Drillflickorna. Men de
lär ösa på för fullt i år.
7. Swinging Sailors, nu kommer jazzen till Sekelskiftesdagarna. Inte så konstigt, jazzen startade

”Har man inte varit
på Bergs Konditori
när man besöker
Marstrand, har man
inte varit på
Marstrand”

Personlig service
sedan 1892
Mitt i Paradisparken
hittar du vårt 4- stjärniga hotell
med arkitektur från sekelskiftet.
www.grandmarstrand.se

Man får tacka...

under 1800-talet. Och det kommer att svänga om Swinging Sailors det vet vi.
8. Riverside Gospel, ger en riktigt härlig konsert i kyrkan på söndag. Minst 30 sångare kommer
att ge allt till dig som gillar gospel. Missa inte denna konsert.
9. Ungdomskonsert i krkan. 43 ungdomar från Gymnasieskolors Estetiska linjer ger två konserter i Marstrands kyrka, en på fredag och en på lördag. Ifjol var kyrkan fylld till sista plats.
10. Marstrands Sjungande trädgårdar. Eleverna från de estetiska linjerna delar upp sig och
uppträder i 6 olika trädgårdar. Detta är av många ansedda som det vackraste som sker under
Sekelskiftesdagarna.
11. Vissångaren Emil Andersson uppträder som gatumusikant
12. Gatumusikanten Per Cornelius Hellman underhåller på gator och torg. Både Per och Emil
har tidigare varit med på Sekelskiftesdagar som sommarjobbande estetiska elever. Efter sin student har dom gått vidare med sin musik och kommer i år tillbaka och visar upp sig. Vi ser fram
mot att gamla elever kommer tillbaka, jätteroligt.

I en skokartong hemma hos min mor hittade jag bilden på min morfar, Hjalmar Andersson elegant uppklädd som den gentleman han var. Den unge mannen bredvid honom är
en av hans bröder, tror jag. Fotografiet är taget runt förra sekelskiftet. I skokartongen låg
ett 50-tal gamla bilder, min historia. Nu ska min 94-åriga mor få berätta om bilderna. 		
							Redaktörn		

MAGGANS KLASSISKA
”Receptet kommer från hjärtat”
FISKSOPPA

– många av er minns säkert när
soppan
serverades
på Grand
Vår stolthet
Maggans
Fisksoppa
har här
Marstrand.på
Dofter
från havet
blivit på
en signaturrätt
vår meny.
Många gäster
återkommer
år efter
år
med toner
av oregano.
Maggans
för att äta denna rätt hos oss på kajen.
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Öppet: varje dag från 16 juni till 20 augusti.
Övrig tid: helger maj – september och för bokningar.

MÖTEN, MÄNNISKOR, MAT & DRYCK
+ 46(0)31-19 10 00 // arnellpakajen.se

Besök vår bistro i Södra Strandverket, mat,
våfflor, glass, smörgåsar och goda drycker
i en fantastisk miljö
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Marstrand
- alltid värt ett besök

2

3

4

6

5

7

1. Willa Aruga
2. Bergs Konditoris Trädgård
3. Sommarhotellets Trädgård
4. Köpmansgården
5. Mystiska Huset
6. Havet
7. Evenemangsbryggan

Marstrands enda
Skaldjursrestaurang

Segling, Kultur, Natur
och makalöst god mat

Mer info: www.marstrand.se Missa inte vår digitala karta:maps.marstrand.se
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V Y F R Å N FÄ R J E L Ä G E T

Nu skapar vi Bohusläns nya vardagsrum

